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ما در دنیایی به رس می بریم که رسعت تغییرات شــتابی دو صد چندان به خود گرفته و مرتب دگرگونیهای شــگرفی را رقم 
ا  می زند به طوریکه انســانها، مشــاغل، ساختارها، دولتها و نظامها از آن باز می مانند. از این رو، برای بقاء الزاماً باید خود را ب
این دنیاِی پیوسته در حال تغییر و رسعت فزاینده آن سازگار کنند. یکی از راهکارهای کارآمد و الزمه موفقیت نسبی در تحقق 
این هدف، نگاه آینده پژوهی است که بلکه بتوان به وسیله آن برخی از این موارد را تا حدودی پیش بینی و یا حداقل زمینه های 

ا آن را به طور نسبی فراهم کرد. مقابله ب
أثیر مهمی بر ارزشها و سبک زندگی برش  بحرانها و دگر دیسی های بزرگ اعم از طبیعی، انسانی و موارد مشابه می تواند ت
اثیر  ا بحران کرونا دست و پنجه نرم می کند و زندگی کنونی همه ساکنان کره زمین را تحت ت ا ب ی برجاگذارد. مدتی است که دن
ــا فراگیری این بحران در جهان، نگرانیها از تبعات زیســت محیطی، اقتصــادی و اجتامعی آن نیز افزایش یافته  قــرار داده و ب
ا با وجود همه بدیها موجب آشــکار شدن نقاط ضعف بسیاری از ساختارها و سیستم ها  ا این حال، بروز بحران کرون اســت. ب
شــد؛ یکی از موارد عدم آمادگی مدیریت، اداره و کنرتل کارآمد بحرانهاســت. این ضعفی بود که ما داشــتیم و کرونا موجب 
یا را کشــید و همه سازمانها، نهادها و مشاغل دچار تغییر و تحولهای  ا ترمز دســتی دن ترسیع در درک آن شــد. در واقع، کرون
ایــد مجموعه ای از طرحها و برنامه های عملــی، برای مواجهه با تحوالت  جدی شــدند. بحران کرونا هشــدار داد که همواره ب
ا تا  ی احتاملی آینده پیش بینی کرد و مدیران باید درباره اتفاقات احتاملی آینده بیندیشــند و متناســب با علوم و فنون روز دن

جای ممکن آمادگی رویارویی با وقایع پیش بینی نشده را کسب کنند.
ــر مبنای مهمرتین  ــا مترکز به کســب و کارها نیز همین نگرش می بایســت مورد توجه قرار گیرد. اصوالً کســب وکارها ب ب
ارزشــهای پیشنهادی آنها شــکل می گیرند که این ارزش ها، عمدتا حاصِل نیازهای بخش هایی از جامعه است که یک کسب و 
کار ســعی در تامین آن ها دارد؛ هنگام وقوع بحران، نیازهای برشی نیز در عرصه های مختلف تغییر کرده و به همین دلیل، 
ارزشها نیز عوض می شوند. برای مثال در برگزاری منایشگاهها. پیش از بروز کرونا، گرد هم آوردن جمعیت زیادی متخصص 
در یک مکان، یک ارزش بود اما پس از بروز این بحران، عدم تجمع افراد و فاصله گذاری اجتامعی پررنگ شد و اکنون، ارزش 

قبلی به عنوان یک ضد ارزش شناخته میشود و باید ارزش جایگزین را شناسایی و جایگزین کرد.
هامنطور که ذکر شــد، اصوالً شــاکله اصلی پروسه "طراحی ارزش" بر مبنای نیازهای فعلی و همچنین آتی شکل می گیرد و 
ا توجه به نیازهای موجود و بر مبنای تامین آن نیازها، ارزشی را در نظر می گیریم که به آن "ارزش پیشنهادی"  در صنایع نیز ب
ا تغییر  ا بروز یک بحران مانند کرونا، صنایع نیز باید ب اطالق می شــود و شــخص ایجادکننده، "ارزش آفرین" نام دارد؛ حال، ب
ا نیازهــای جدید تجهیز کنند. برای مثال با شــیوع این بیامری در کشــورمان موضوعی که خود را  نیازهــا، خود را متناســب ب
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به طور جدی نشــان داد، ضعــف در حوزه امکانــات و قابلیت های حوزه 
ا توجه به شیوع  ا، ب ا ICT بود؛ در بحران کرون فناوری اطالعات و ارتباطات ی
بیامری و محدودیت هــای فاصله گذاری اجتامعی، حضــور در مجامع به 
شــکل فیزیکی خطرآفرین است و در نتیجه، حضور در فضاهای سایربی 
پررنگ میشــود؛ بدان معنا که باید در راســتای تامین نیاز جدید در دوره 
بحران، ارزشهای پیشنهادی جدیدی ارائه کنیم مانند اتفاقاتی که در حوزه 
سایربی می افتد از جمله فروشگاهها و زیرساختهای اینرتنتی. البته قابل 
ذکر اســت، موضوع حضور جدی تر در فضاهای ICT متاسفانه در بسیاری 
از صنایع به ایجاد یک فروشــگاه اینرتنتــی تقلیل پیدا کرده که این اتفاق 

نیز کامالً اشتباه و غیر اصولی است.
در همین راســتا، در هرنصنعت چوب، مبلامن و دکوراســیون نیز باید 
توجه داشــت که نیاز امــروز متفاوت شــده و ســازمانها، رشکتها، حرف، 
صنوف، اســاتید دانشگاهی و مشــاورین باید در راســتای نیازهای جدید 
فعالیت کنند و به همین دلیل، می بایست شاهد تولید، ایجاد محصوالت 

ا بحران پیش آمده باشیم. و رسویس های جدید متناسب ب
از طرف دیگر و در راســتای انجام فعالیتها بــرای رفع نیازهای جدید، 
مفاهیم مهمی مانند توسعه خود را بیش از پیش نشان می دهند؛ توسعه 
به خودِی خود اتفاق خوبی است مگر اینکه همه جانبه نگر نباشد. بعضی 
مواقع شاهد شــکل گیری توســعه در یک حوزه می باشیم اما حوزه های 
دیگــر را پوشــش منی دهد. از ایــن رو و با یک دیدگاه جامع نگر "توســعه 
پایدار" موضوع اصلی امروز دنیاســت و اصول توسعه پایدار تالشی است 
ـــی و  ـــری اصالحـ ــای توسعه در مسیـ ـ ـ ــرار  دادن فرایندهـ ـ در جهت قـ
انســان  محورانه. در توســعه پایدار باید به سه رکن اساسی اقتصاد، مردم 
و محیط   زیســت توجه کرد؛ یعنی هر اقدامی در راستای توسعه باید اوالً 
اشــتغال را در نظر داشته باشد و این اقدام در صورتی پایدار است که در 
راســتای تامین اقتصاد بــوده و در بحثهای اقتصــادی و مالی توجیه پذیر 
ایــدار می ماند که  باشــد. در ادامه باید گفت، نگاه توســعه محور زمانی پ
نسلهای بعدی و محیط زیســت را نیز در نظر گرفته باشد. بنابراین، باید 
شــابلونی برای اقدامامتان طراحی کنیم که دربرگیرنده مباحث اشــتغال، 
اقتصاد و محیط زیســت باشــد. حال، در موقع بروز بحران باید هر رفتار 
ا نیاز امروِز آن صنعت باشــد چراکه اصوالً  و اقــدام جدیدی، متناســب ب
ارزش، وابســته به زمان و مکان بوده و یک ارزش پیشنهادی شاید مناسب 
برای آینده و پاسخگوی نیازهای آن نباشد. به عنوان مثال ارزش پیشنهادی 
برای یک کشــور، پاســخگوی نیازها در کشــور دیگر نباشد. پس، ارزش ها 
در دنیا یکســان نیســت بلکه مفهوم نسبی ارزِش پیشــنهادی در زمان ها 
و مکان هــای مختلــف تغییر می کند و هرن ما این اســت کــه بتوانیم در 
ســطح کالن کشــور و بخشــهای مختلف صنعت، من جمله هرنصنعت 
چوب، مبلامن و دکوراســیون نیازهای مقطع فعلی را شناسایی کرده و بر 

مبنــای آن نیازها، ارزش پیشــنهادی ارائه دهیم. همچنین، در همین حین 
باید به اصول مورد نیاز حوزه توســعه پایدار نیز توجه داشت و در جهت 

اشتغال زایی، اقتصاد پررونق و مولد و محیط زیست نیز حرکت کنیم.
در حال حارض، صنعت مبلامن به دلیل عدم ثبات نرخ ارز، عدم امنیت 
ــا و ... وضعیت  رسمایه گــذاری، مســائل بین املللی و موضوع بحران کرون
خوبــی ندارد. صنعت مبلامن نیز مانند همــه صنایع باید در این رشایط، 
نیازهایش را تشخیص داده و ارزشهای پیشنهادی جدید ارائه دهد. به طور 
کلی، همه سازمانها و افرادی که می خواهند در جهت مدیریت این بحران 
ا نگاهی یکپارچه باشــند که  ــه راه حلهای جدید، رشکت کنند باید ب و ارائ
شــامل چهار رکن اصلی یعنی دولت، تشــکل ها، دانشــگاهها و بنگاهها 
میشــود؛ اگر هر کدام از این نهادها به تنهایی اقدامی کنند، قطعاً موثر 
نخواهــد بود. دانشــگاه باید کار علمی، تخصصــی و آینده پژوهی انجام 
ا نگاه حوزه بین املللی کار کند، تشــکل ها به عنوان بازویی بین  دهــد و ب
حاکمیت و بدنه اقتصاد و صنعت عمل کنند، بنگاه ها باید چابک، فعال، 
رسزنــده و آماده تغییر باشــند و دولت نیز بســرتهای قانونــی، اجرایی و 
حامیتی را فراهم کند. در راستای انجام این مهم و رضورت وجود رویکرد 
ــا دیدگاه حرفــه ای، صنعتی و  سیســتامتیک را مشــاهده میکنیم؛ اگر ب
ا نگاه کنیم، ما معتقدیم همه بیزینس ها عالوه  بیزینســی به بحران کرون
بر نگرش سیستامتیک )Systematic( باید یکپارچه )Integrated( ، هم افزا 
ا )Dynamic( رفتار  )Synergy(، منعطــف )Flexible(، رسیــع )Agile( و پوی
ــه اتفاقاتی که بحرانها ایجــاد می کنند، واکنش  ا بتوانند نســبت ب کنند ت
مناســب نشــان دهند. ما این نگاه را “SISFAD” نام نهاده و در بســیاری از 
یــاز داریم اما در بحرانها، نیاز به آن بیش از پیش احســاس  مــوارد به آن ن

می شود.
امیدواریــم، صنعت مبلامن و دکوراســیون با رعایت اصول ذکر شــده 
بتوانــد از این ورطــه نجات پیدا کنــد چراکه این صنعت، رشایط بســیار 

بحرانی و خاصی دارد.
ا ۱۰ درصد از  صنف و صنعت مبلامن و دکوراسیون و صنایع وابسته ۸ ت
ا 10  اً ت اثیر قرار می دهد و اثرات خسارات آن، عمدت اشتغال کشور را تحت ت
درصد از اشــتغال کشور را نشــانه می گیرد و این نکته مهم، نشان دهنده 

اهمیت توجه ویژه به این صنعت در کشور است.
ا  در همین راستا، مجله دکومان نیز سعی دارد در راستای به روز شدن ب
نیازها و ایجاد ارزش های پیشنهادی جدید و کمک به عبور از این بحران ها 
فعالیت هــای خود را مبتنی بر نگاه و نیاز امروز و آتی کشــور در صنعت 

مبلامن و دکوراسیون انجام دهد. 

                وصال او ز عمر ما جاودان به
                                                 خداوندا مرا آن ده که آن به
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صنعــت مبلامن و دکوراســیون و صنایع وابســته از صنایعی 

اســت که طیف وســیعی از محصوالت را تولید می کند و ۸ تا 

اثیر قــرار می دهد؛ این  ۱۰ درصــد از اشــتغال کشــور را تحت ت

صنعت، ضمن تحقق بخش مهمی از اسرتاتژی توسعه صادرات 

غیرنفتی و ارزآوری به نحو چشمگیر، می تواند دولت را در رفع 

مهمرتین مشــکل کنونی جامعه یعنی بیــکاری، یاری کند. در 

واقع، صنعت مبلامن در ایران فرصتی برای تولید داخل است. 

از طرفــی، در تعریف توســعه پایدار کــه جنبه های مختلفی 

را در بــر می گیرد بر ســه جنبه اقتصادی، زیســت  محیطی و 

اجتامعی تاکید شــده است. به عبارتی بر اساس توسعه پایدار، 

صنایع باید در تعیین اهداف خود ســه جنبه رشــد اجتامعی، 

حفاظت موثر از محیط زیست و رشد پایدار اقتصادی و رونق 

اقتصــادی را در نظر بگیرنــد. همچنین، مفهوم مســئولیت 

اجتامعی، مسیری برای ســهامداران و رسمایه گذاران و به طور 

کلی تولیدکنندگان ارزش افزوده، با هدف بهبود رفاه جامعه، 

وضعیت محیط زیســت و موارد مشــابه دیگر است. صنعت 

ــه آن باید در مســیر تولید به  مبلــامن و تشــکل های مرتبط ب

مفهوم توســعه پایدار و مســئولیت اجتامعی نــگاه ویژ ه ای 

ا رعایــت پروتکل های  داشــته باشــد. بدین ترتیب، میزگردی ب

بهداشتی و از طریق مصاحبه برگزار کردیم تا جایگاه صنعت 

مبلــامن و نقش تشــکل های حوزه مبلامن در توســعه پایدار، 

مســئولیت اجتامعــی و نهادهــای تصمیم گیرنده را بررســی 

کنیم. در همین راســتا، با مظفر علیخانی دبیرکل شورای ملی 

مبلامن و دکوراســیون ایران و صنایع وابسته، حسن احمدیان 

رئیــس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکننــدگان مبلامن ایران، 

داود ربیع مدیرعامل ربیع چوب و مشــاور ارشــد شورای ملی 

مبلامن و علیرضا عباسی رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان 

تهران به گفتگو نشســتیم کــه رشح آن را به تفصیل در ادامه 

 می خوانید.

در میزگرد نرشیه هرن و مبلامن بررسی شد؛ 

جایگاه هرن، صنعت و 
مبلامن و دکوراسیــون 
در توسعـه ایــران
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ت  ی ول سئ دار و م ای عه پ ای توس ت امن و نقش تشکل ها در راس ل ب عت م ن اه ص گ ای ج
د؟ ی ای رم ف ی را ب امع ت اج

ا تولید و عرضه محصوالت متنوع مبلامن  ی: صنایع چوب، مبلامن و دکوراسیون ب ان خ ی ر عل ظف م

ا استفاده از چوب، فلز  و دکوراسیون خانگی، اداری، خواب، کودک، آشپزخانه، شهری، هتلی و ... ب

و شیشــه به زندگی جوامع برشی در ســطوح و ابعاد مختلف، شــهری و روستایی، ورود پیدا کرده 

است و به لوازم رضوری زندگی انسانها در عرص حارض تبدیل شده است. 

امروزه، نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا، کمرت صنعتی را می توان یافت که به اندازه صنایع چوب، مبلامن 

و دکوراســیون در کانون توجه دولت مردان، فعالین اقتصادی، مراکز علمی و دانشــگاهی، مردم و رسانه ها قرار داشته باشد. 

با رسمایه گذاری فراوانی که در چند دهه اخیر در این صنف و صنعت انجام شده است، استفاده از تکنولوژی روز دنیا، هرن 

ا تکیه بر دانش و تجربه  و خالقیت هرنمندان داخلی، بهره گیری از مدیران، مهندســین، تکنســین ها و نیروی کار ماهر و ب

فراوان انباشــته شــده در مراکز علمی و دانشــگاهی و نیز واحدهــای صنفی و صنعتی، باعث ارتقــای کمی و کیفی این هرن 

با تولید و به بازار عرضه شده است.  ا کیفیت و زی صنعت شده است و از این رهگذر محصوالت متنوع، ب

شــهرک صنعتی اختصاصی، موزه، دانشــگاه، مجتمع های تجاری مدرن، کنفرانس های بین املللی، جشنواره های طراحی، 

منایشــگاههای تخصصــی صادراتی در حــوزه های مبلامن منــزل و اداری و مــواد اولیه، ماشــین آالت و تجهیزات، نرشیات 

تخصصی، اســرتاتژی های توســعه صنعتی و صادراتی، هزاران فارغ التحصیل با درجات علمی کارشناسی، کارشناسی ارشد 

و دکرتی، تأســیس بیش از 30 تشــکل ملی و اســتانی در عرصه های صنعتی، صنفی، صادراتی، وارداتی، علمی و طراحی و 

تشــکیل شــورای ملی مبلامن و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته به عنوان یک تشکل فراگیر و نهاد باالدستی و عضویت آن 

در شــورای انجمن های مبلامن آسیا و اقیانوسیه )CAFA( و کنفدراســیون جهانی مبلامن )WFC(، وضعیت منحرص به فردی 

را به این صنعت داده اســت. آنچه که به اختصار بیان شــد، جایگاه و اهمیت صنایع چوب، مبلامن و دکوراسیون کشور را به 

شایستگی در توسعه پایدار کشور نشان می دهد. 

نقش صنایع کوچک و متوســط )SMEs( در توســعه همه جانبه و پایدار کشــور بســیار کلیدی اســت. در این راستا، ساختار 

ــه الزاماتی مانند  کشــورها در ابعــاد اقتصــادی و اجتامعــی دارای اهمیت فراوانی اســت. عالوه بر ایــن، در این ارتباط باید ب

رسمایه گذاری، تکنولوژی، طراحی و برندینگ نیز توجه داشــت. در این میان، صنایع چوب، مبلامن و دکوراســیون و صنایع 

وابسته، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. 

از گذشــته دور تاکنون، مســئولیتهای اجتامعی همواره بخش مهمی از برنامه ها و فعالیتهــای فعاالن اقتصادی، صاحبان 

صنایع، بازرگانان، بازاریان، پیشــه وران و اهالی کســب و کار محســوب می شــود. ســاخت جاده ها، پلهــا، کاروانرساها، 

آب انبارهــا، حامم های عمومی، مســاجد، حســینیه هــا و تکایا، مکتب خانــه ها و مدارس، مؤسســات حامیت از ایتام، 

صندوقهای قرض الحســنه، بیامرستانها و درمانگاهها، خوابگاههای دانشــجویی، مؤسسات اعتباری و رفاهی دانشجویی، 

ــالی  ـ ســتادهای جهیزیه و دیه و نیز سنت های وقف و گلریزان منونه هایی از مسئولیتهای اجتامعی فعاالن اقتصادی و اهـ

ا تاکنون، جاری و ساری می باشند. این امور انسانی و خیریه، جزئی از فرهنگ و  کسب و کار به شامر می آیند که از دیر باز ت

متدن ایرانیان است که قبل از اسالم نیز در این مرز و بوم مرسوم بوده است، هر چند با ورود اسالم به ایران، این امور رنگ 

ا پاداشــهای دنیوی و اخروی گره خورد و گســرتش  و بوی دینی و مذهبی به خود گرفت و ب

بیشــرتی پیدا کرد و از آنها تحت عناوین امور خیریه، امور عام املنفعه، باقیات الصالحات 

و صدقات جاریه یاد شــده اســت. در عرص حارض، فعالیتهای مدنی، جمعی و تشکلی نیز 

جزء مســئولیتهای اجتامعی تلقی می شوند که خود می توانند منشا ظهور و بروز خدمات 

انسان دوســتانه  فراوانی شــوند. در یک کالم، مســئولیتهای اجتامعی، بر اساس آموزه های 

ملی و دینی اجداد، نیاکان و پیشــینیان شــکل گرفته و در طول زمان کامل تر و گسرتده تر 

شــده و استمرار یافته است. یکی از جلوه های تکامل یافته  مسئولیتهای اجتامعی، انجام 

آنها به اشــکال ســازمانی، شبکه ای و تشــکلی می باشــد. نظریه پردازان علوم اقتصادی و 

اجتامعی در ارتباط با مسئولیتهای اجتامعی، رفتارهای انسانی و فداکاران  فعاالن اقتصادی 

نظریــات مختلفی را بیان کــرده اند. گروهی از افراد رسمایه گــذاری، تولید کاال و خدمات و  

اشــتغالزایی )تولید و توزیع ثروت( در چارچوب قوانین و مقررات را کمک به اقتصاد ملی و 

جزء مسئولیتهای اجتامعی و انسانی کارآفرینان و فعاالن اقتصادی قلمداد کرده اند. گروهی 

دیگــر، معتقدنــد فعاالن اقتصادی در راســتای انجام مســئولیتهای اجتامعی و رفتارهای 

انســان دوستانه عالوه بر انجام اقدامات یاد شــده، باید مالیات بپردازند، از محیط زیست 

حفاظت کنند و به فعالیتهای تشــکلی مبادرت ورزند. گروه ســوم از نظریه پردازان نیز بر 
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این باورند که فعاالن اقتصادی باید عالوه بر اینکه اقدامات فوق الذکر را انجام دهند، باید در انجام مسئولیتهای اجتامعی، 

برشدوســتانه و فداکارانه در انجام امور خیر و نیکوکارانه مانند کمک به خانواده های بی رسپرســت، ایتام، افراد بی خامنان، 

ــه زده، آزادی زندانیان، درمان بیامران و ... ، به صورت فردی یا ســازمانی مبادرت کننــد. در ایران عزیز، عالوه بر  ســیل زده، زلزل

کمکهای انسان دوستانه ای که به صورت سنتهای حسنه و در فرآیند زمان توسط فعاالن اقتصادی نیکوکار انجام می شود؛ در 

ســالهای اخیر، کمک به زلزله زدگان، سیل زدگان، بیامران ناشی از ویروس کووید 19، کمکهای مؤمنانه به خانواده های نیازمند 

نیز به صورت فردی، ســازمان یافته و شــبکه ای انجام شده اســت. در همین راستا، فعاالن صنف و صنعت چوب، مبلامن و 

دکوراســیون عالوه بر رسمایه گذاری، ایجاد اشتغال، تولید و توزیع ثروت، پرداخت مالیات و دیگر حقوق دیوانی، صیانت از 

محیط زیست و ...، به طرق بنگاهی، تشکلی و سازمانی و در طول سالها، دهه ها و قرنهای متامدی به صورت مادی )کمکهای 

نقدی و کاالیی( و معنوی به یاری هموطنان و هم نوعان نیازمند خویش پرداخته اند و مسئولیتهای اجتامعی، برشدوستانه 

و فداکارانه خود را به نحو احسن ایفا کرده اند. 

ان: ما صنعت مبلامن را رصفا مبل خانگی منیدانیم و دایره آن بسیار وسیعرت است؛  دی حسن احم

مبلامن خانگی اعم از مبل، تختخواب، رسویس غذاخوری و ...، مبلامن اداری شامل میز، پارتیشن، 

صندلی و مبلامن آن، قفســه های فروشــگاهی، غرفه های منایشگاهی، تجهیزات و مبلامن هتلی، 

تجهیرات و مبلامن فرهنگی اعم از سالنهای آمفی تئاتر و تجهیزات مبلامن مدارس و دانشگاه و ...، 

مبلامن ســاختامنی مانند کابینت، در، کمد و ... و مبلامن شهری، مجموعه ای از صنعت مبلامن را 

تشکیل میدهند. این مجموعه در کشور بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد و بخشی 

از مواد اولیه آن، داخلی و بخشــی دیگر وارداتی اســت. در رابطه با مواد اولیه میتوان گفت در نئوپان تقریبا خودکفا هستیم 

ا ام.دی.اف که نزدیک به 2.5 میلیون مرتمکعب مرصف میشــود، 35 درصد آن وارداتی اســت. در رابطه  امــا در رابطــه ب

ا 90 درصد واردات داریم و از لحاظ لوازم و تجهیزات جانبی که اصوال بخشــی از آن داخلی و بخشــی نیز  ا یراق آالت، 80 ت ب

وارداتی است. پس میتوان گفت در مواد اولیه نیز متکی به مواد اولیه خارجی هم هستیم.

جایگاه صنعت مبلامن در میان دیگر صنایع کشــور در 10 ســال گذشته در زمینه محصول نهایی بخش عمده ای بالغ بر 500 

میلیون دالر واردات انجام میشــد اما اکنون این رقم به 10 میلیون دالر رســیده و نیاز داخل به شکل 100 درصد جربان شده 

است و عمال در مقابل واردات، رقابت پذیری باالیی داریم هرچند که امروز، به دلیل حامیت از ارز و حفظ دالر کشور واردات 

مبلامن را ممنوع کرده اند اما صنعت ما به درجه ای از رشد و شکوفایی رسیده که این موضوع نگران کننده نیست.

ع: در وهله اول باید به این نکته اشــاره کنم که مبلامن جزء لوازم تجملی و غیررضوری  ی داود رب

نیست. در حال حارض، سالمت روح و جسم در دنیای فعلی بسیار اهمیت پیدا کرده است، مبلامن 

ــا بهره گیری از راحتی، زیبایی و کارایی، رنگها، نورها و ... به لطافت روحانی  در حــوزه روح و روان ب

انسان کمک ارزنده می کند و همچنین، در سالمت جسامنی نیز موثر است.

ا توجه به رشد فزاینده بیامری های اندامی و مفاصل نقش صندلی ها  در حوزه ســالمت جسامنی ب

و ارگونومی آن در طول مدت شبانه روز اهمیت ویژه ای پیدا کرده است، چون عموما افراد از ابتدای 

ایان وقــت کاری در محیطهای مختلف فعالیتشــان از آشــپزخانه، اتومبیل، مرتو، اتوبوس، محل کار، رســتوران،  ا پ صبــح ت

آرایشــگاه، مطب پزشکی، اتاق کنفرانس، اتاق جلسات و غیره از مبلامن استفاده می کنند و جایگاه مبلامن در زندگی روزمره 

به عنوان لوازم رضوری ارکان اصلی داخلی ساختامن، فضای بیرون ساختامن، شهری و برون شهری منایان است.

الزم به ذکر اســت، ایده پردازیهای ما باید در تصمیامت کالن اجتامعی و اقتصادی چشــم اندازهای آینده و تعیین اهداف و 

اسرتاتژی ها باید به مقیاس وسیع و تصوری واقعی در قالب توسعه پایدار دیده شود؛ طبیعی است با متصور شدن جایگاه 

واقعــی مبلامن ذخیره تفکــر، ایده پردازی، طراحی، تأمین، تجارت، تولید و خدمات توزیع و تحویل نهایی، تحقیق و تعلیم 

و آموزش، مبلامن را احاطه می کند که باعث شکل گیری تشکل های تخصصی علمی تجاری و صنعتی در رابطه با حلقه های 

زنجیره فوق می شود. 

ایــد بگویــم، برای پیرشفت واقعی تشــکل های این حــوزه، جلب رضایت اعضا، رســاندن مبلامن به جایــگاه اصلی خود و  ب

ایجاد توســعه پایدار به مفهوم واقعی باید به ســه اصل توجه ویژه شــود و در غیر این  صورت، کامکان شــاهد درگیریهای 

درون سازمانی و رضبه به پیکر شاخه مبلامن خواهیم بود.

ا استفاده از  اسرتاتژی های کوتاه مدت و بلندمدت با دیدگاهی  سه اصل عبارت است از هدفمند بودن واقعی، به روز بودن ب

وسیع و همه جانبه به مبلامن.

دوری کردن از نگاه منافع شــخصی، قدرت طلبی، انحصارطلبی، تنگ نظری و پرهیز از ارائه شــعارهای کلیشــه ای و تکراری. 

داشنت روحیه کار تیمی، هم افزایی، تعهد واقعی به منافع یک صنعت و اعضای تشکل.
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ــی: اساسا جایگاه و نقش صنعت مبلامن و تشــکل های برآمده از این صنعت، در  اس ب ا ع رض ی عل

قبال دو موضوع "توســعه پایدار" و "مســئولیت اجتامعی" را باید قبل از هرچیز، به  عنوان یکی از 

ارکان صنایع مرصف کننده چوب مورد ارزیابی قرار داد. 

ــا این تعریف مورد توجه  بــدون تردید، وقتی ما صنعت مبلامن و تشــکل های مربوطه آن را ب

قــرار دهیم، موضوع حفظ و توســعه جنگل هــا به عنوان منابع ملی که ضمن داشــنت جایگاه 

حیاتــی در بحث محیط  زیســت، امانت نســل های آینده کشــور در دســتان ما نیز محســوب 

می شــوند، در صدر این مبحث قرار می گیرد. 

ا آن، پیش بینی و تدارک هوشمندانه منابع تامین  ا این وصف، مســئله حفاظت و توسعه منابع جنگلی کشــور و همزمان ب ب

چوب مورد نیاز صنایع چوب من جمله صنعت مبلامن، مســئله ای اســت که نسبتی شفاف و معنادار با دو موضوع  "توسعه 

ن مسئولیت ها و وظایف آنها در قبال هرگونه سیاستگذاری،  پایدار" و "مســئولیت اجتامعی" دارد.  نســبتی که به روشنی مبیّ

برنامه ریزی و تصمیم گیری در خصوص جنگل ها و منابع تامین چوب کشور است.

ا این رویکرد تعامل فعاالنه، مسئوالنه و موثر اصحاب صنعت مبلامن و مهمرت از آن، مسئوالن تشکل های این  از نظر من، ب

ا کلیه مراجع و نهادهای حاکمیتی ذیربط، با موضوع جنگل ها و منابع تامین چوب مورد نیاز صنایع چوب کشور،  صنعت ب

ا آن، در باِب قوام بخشــیدن به توســعه پایدار  مهمرتین موضوعی اســت که جایگاه صنعت مبلامن و تشــکل های مرتبط ب

کشــور و ایفای مســئولیت اجتامعی این صنعت را ترســیم می کند و البته بدیهی است که این موضوع، نافی جایگاه و نقش 

صنعت مبلامن در قبال مباحث کالن و عمومی توســعه پایدار در کشــور و همچنین، ایفای سایر مسئولیتهای اجتامعی این 

صنعت نیست.

د؟ ی ن ی ک ی م ه بررس امن را چگون ل ب ادرات در حوزه م ت ص ی ع وض

ــه دو فاکتور کیفیت باال و قیمت رقابتی و پاســخگویی به ســالیق و  ای ــی: محصــوالت تولیدی داخلی بر پ ان خ ی ــر عل ظف م

ــاز از واردات این  ی انتظــارات مشــرتیان و مرصف کننــدگان، گوی ســبقت را از رقبای خارجی ربوده تا جایی که کشــور را بی ن

محصوالت کرده اســت. بســیاری از این محصوالت، از چنان طراحی، کیفیت، تنوع و زیبایی برخوردار هســتند که تحســین 

مرصف کنندگان را در بازارهای داخلی و بازارهای هدف برای صادرات برانگیخته است. این محصوالت عالوه بر تأمین نیازهای 

داخلی، به بازارهای صادراتی منطقه مانند بازارهای عراق، افغانستان، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و کشورهای حوزه 

CIS صادر می شود. بر همین اساس، مطالعات نشان می دهد که این صنعت جزء صنایعی است که گردش مالی، ارزش افزوده 

و اشتغال زایی باالیی را به خود اختصاص داده است.

حســن احمدیان: زمانی که از صادرات صحبت می کنیم از لحاظ مد، فشــن، آشــنایی با ذوق و ســلیقه دنیا، استفاده از مواد 

ا بتواند  روز، رنگ، اســتفاده از دانش و ماشــین آالت و تکنولوژی روز دنیا، همه این موارد ابزارهایی اســت برای تولیدکننده ت

در بازارهای صادراتی حرفی برای گفنت داشــته باشــد. طبق آمارهای مختلف تا ســالهای 2018 و 2019 نشان می دهد، صادرات 

ا توجه به وسعت و جمعیتی که دارد، می تواند حداقل یک درصد از سهم جهانی  مبلامن بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر است. ایران ب

در این صنعت را داشته باشد و میتوانیم صادرامتان را به رقم یک میلیارد دالر در سال برسانیم اما متاسفانه با وجود رشد 

۸۰ درصدی در سالهای گذشته، اکنون در این جایگاه نیستیم و باید با بسرتسازی، برنامه ریزی و عزم ملی بتوانیم صادرات 

را به این رقم برسانیم. 

در صنعــت مبلامن، ظرفیت و پتانســیل تولیدی خوبی داریــم و طبق آمار وزارت صنایع، این صنعت بالغ بر ۸ درصد 

از اشــتغال زایــی صنایع برای کشــور را دارد  و طبــق آمار اصناف و فضاهــای خدماتی و 

ا توجه به  تولیدی، زمینه مبلامن بالغ بر ۷۰ و ۸۰ هزار واحد صنفی و صنعتی وجود دارد و ب

شــیوع کرونا، اقتصاد بازار، مشــکالت مواد اولیه و بی ثباتی نرخ ارز توانستند نیاز داخلی را 

مرتفع کنند اما ظرفیت های باال برای صادرات مغفول مانده اســت. اتحادیه تولیدکنندگان 

و صادرکننــدگان مبلــامن با حضــور در بازارهای هدف و رشکت در منایشــگاههای خارجی 

ــه این نتیجه رســیدیم که  ــازار این محصــول انجام دادیم ب و تحقیقاتــی کــه در زمینه ب

عراق، افغانســتان، تاجیکستان، آذربایجان، قزاقســتان، عامن، قطر، امارات و حتی روسیه 

و کشــورهای  آفریقایــی می تواننــد بازارهــای هــدف خارجی ایــران در این زمینه باشــند و 

تولیدکنندگان ایرانی این قابلیت را دارند که به راحتی در این حوزه صادرات داشــته باشــند. 

این موضوع نیاز به بسرتسازی، حامیت دولت و تشکیل کارگروه وسیعی دارد.

 عدم داشــنت رایزن های بازرگانی در کشــورهای نامربده، عدم برگزاری منایشگاه تخصصی 

مبلامن از ســوی جمهوری اســالمی در این کشــورها و نبوِد ارتباط منطقی بین گمرکات دو 

کشور را از جمله دالیل خروج ایران از گردونه رقابت پذیر این صنعت میتوان برشمرد و برای 

حل این مشــکل نیاز به یک عزم ملی و کارگروه جدی در صنعت مبلامن با دست اندرکاران 

ارهای  ق آم طب
ا  ف ت تل خ م

های ال س
2018 و 2019 

ی دهد،  نشان م
امن  ل ب ادرات م ص

بیش از ۱۰۰ 
ارد دالر  ی ل ی م

است



ا بتوانیم  وزارت صنعت و خارجه داریم ت

موضــوع صادرات را جدی بگیریم و طی 

یک برآیند پنج ســاله به رشد بالغ بر 500 

ا بتوانیم حرفی  میلیون دالری دست یابیم ت

در حوزه صادرات مبلامن در منطقه داشته 

باشیم.

به نظــر مــن، مبلــامن از جملــه صنایع 

کوچک و متوسطی اســت که می تواند به 

حوزه صادرات به کشــور کمک کند، طبق 

آمارهــا این صنعــت بعد از خــودرو دارای 

باالترین گردش مالی، بهرتین ارزش افزوده 

و اشتغالزایی مناسب است که متاسفانه مغموم افتاده است. شاید مشکالت 

فعاالن حوزه های مختلف مثل فرش، پوشاک موبایل و حتی کیف و کفش به 

خوبی شنیده می شود اما این شانس نصیب صنعت مبلامن نشده است.

ــادا و چیــن روی این صنعت  تالیا، آملــان، کان کشــورهای تــراز اولی مثــل ای

رسمایه گــذاری کرده اند و بالغ بر ۴۰ درصد از صادرات جهانی توســط چین در 

این حوزه انجام می شــود، کشــور ترکیه به عنوان کشور همســایه ما، در این 

ا ایجاد ارزش افزوده توانسته است  صنعت رسمایه گذاری گســرتده ای کرده و ب

موفقیت های خوبی در حوزه صادرات محصوالت کسب کند اما در کشور ما به 

این صنعت توجه منیشود.

اوایل امسال، با کمک آقای حمید زادبوم رئیس "سازمان توسعه تجارت ایران" 

هامهنگی الزم برای تشکیل "میز مبلامن"  انجام شد اما رصفاً یک یا دو جلسه 

در سال معضالت را حل منی کند.

اگر کشور به این مسئله اعتقاد پیدا کند و عزم ملی برای کشور ایجاد شود، این 

موضوع  دارای یک صورت مســئله روشن و واضح هست و باید در سه حلقه 

به طور جدی برنامه ریزی شود. حلقه اول تامین مانند ماشین آالت، یراق آالت 

و مواد اولیه اســت. حلقه دوم تولید با رسفصل های مبلامن اداری، خانگی، 

هتلی، فروشــگاهی، منایشگاهی، فرهنگی، ساختامنی و شهری است و باید 

ا ارزش افزوده ای که برایش ایجاد می شود و حل  بتواند تولید را به روز کند و ب

مشکالتی که جلوی رقابت پذیری و قیمت گذاری را می گیرد، به رشد و تعالی 

برسد و حلقه سوم بحث توزیع است که باید هم نیاز جامعه را مرتفع کند 

ا نگاه  و   و بتواند پتانســیلی که بال اســتفاده مانده را بهبود بخشد. ب

رویکرد صادراتی در یک بازه زمانی بسیار نزدیک و کوتاه میتوانیم بالغ 

بر یک میلیارد دالر صادرات داشته باشیم. 

ی  ت عی امن در چه وض ل ب د م ی رای تول ه ب ی واد اول ین م ام در حوزه ت

رار داریم؟ ق

ــه دلیل حفظ ارز و دالر  ان: در رابطه با مواد اولیه ب دی حســن احم

کشور به نوعی در دست اندازهای بدی قرار گرفتیم و 

صنعت مبلامن دچار مشکل شده و صنعتگران 

یــه را تامین میکنند.  ما به ســختی مــواد اول

ــه دلیل سوء اســتفاده هایی  همچنین، ب

که از رشایط موجود بازار میشــود، 

ا رقابتپذیری را از بخش  قیمت مواد اولیه چند برابر شــده است که این قاعدت

تولید در زمینه مبلامن میگیرد. این صنعت، ویژگی ارتقا را داشت و میتوانستیم 

بحث صادرات را توسعه دهیم اما مشکل مواد اولیه که فونداسیون اصلی هر 

صنعتی است، موجب شده جلوی رشد صادرات گرفته شود. در سالهای گذشته 

در زمینه مواد اولیه کارهای زیادی انجام شــده و با حضور در منایشگاههای 

خارجــی، بازدید از آن و آوردن تولیدکننده های خارجی در زمینه مواد اولیه در 

منایشــگاه داخلی، آشنایی کامل و استفاده منطقی از این مواد به صنعتگران 

ایرانی آموزش داده شــده اســت اما در نهایت به دلیل عدم موجودی و به روز 

نبودن آن طی ســه سال گذشته، رشــد و رسعتی که در سالهای قبل داشتیم، 

دچار اخالل شد.

ادهای  ه امن را در ن ل ب کل های حوزه م امن و نقش تش ل ب عت م ن اه ص گ ای ج

د؟ ی ن ی ک ابی م ه ارزی رنده چگون ی یم گ م تص

ی: سیاســتهای کلی اصــل 44 قانون اساســی معتقد بر  ان خ ی ــر عل ظف م

کوچک سازی، چابک سازی و پاسخگوئی دولت و نیز واگذاری امور تصدیگری 

بخش دولتی به بخش خصوصی و تقویت و توامنند سازی آن است. سیاستهای 

کلی اقتصاد مقاومتی نیز مردمی شــدن اقتصاد، درون زائی و بیرون گرائی آن 

را اســاِس تاب آوری اقتصاد ملی در برابر چالشــها و تکانه ها ارزیابی می کند. 

توسعه تفکر تشکل گرائی، سازماندهی فعاالن اقتصادی در قالب تشکل های 

اقتصــادی تخصصی در ســطوح ملــی و اســتانی، تقویت و توامنندســازی 

تشکل های اقتصادی در زمینه های صنعت، صنف، واردات، صادرات، تأمین، 

توزیع و طراحی و نیز تشکیل و تعامل تشکل های باالدستی و تشکل محور 

با هدف اجراســازی و هم افزائی در بین تشکل های مختلف و نیز جلوگیری 

از اتالف منابع و رسمایه های ملی جزء احکام قوانین برنامه های توســعه ای 

کشور و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است. در این  راستا، مستندات 

به مواد )2( و )3( قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت، وزارتخانه ها 

یا اصالح و ســازمان های تحت پوشش آن موظف هستند به هنگام تدوین 

ـامه ها و دستورالعمل ها نظرات مشــورتی  ــاق آئین نامه ها، بخشنـ ات

به بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تشکل های وابسته 

آن را دریافت کنند.

جایگاه مشــورتی اتاق ایران به عنوان مشــاور قوای ســه گانه بر 

اســاس قانون تشــکیل اتاق ایران نیز بر همین معنی داللت دارد. 

ــا این اوصاف، احکام قانونــی موصوف و نیز ظرفیتها  ب

و توامنندیهــای موجود در بیش از 30 تشــکل ملی و 

اســتانی فعال در صنف و صنعت چوب، مبلامن 

و دکوراســیون عموماً و شــورای ملی مبلامن و 

دکوراســیون ایران و صنایع وابسته به عنوان 

ــاعث  ـ ـ تشــکل های ایــن صنف و صنعت ب

شـــده است تا تشکل های فعال در عرصه 

هرن صنعت چوب و مبلــامن با محوریت 

شــورای ملی مبلامن و دکوراســیون ایران 

و صنایــع وابســته مورد اعتــامد و طرف 

مشــورت وزارتخانه ها و 

امن  ل ب عت م ن ص
االترین  ب
ی،  ال ردش م گ
زوده  ارزش اف
ی  زای غال ت و اش
عت  ن بعد از ص
خودرو را دارد



سازمان های دولتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه 

تجارت ایران، گمرک ایران، ســازمان امور مالیاتی، سازمان ملی استاندارد ایران 

و ... و نیز کمیسیون های اقتصادی مجلس شورای اسالمی باشند. ارتباطات و 

تعامالت صنف و صنعت و دانشگاهها و مراکز علمی کشور نیز به شایستگی 

جایگاه، نقش و منزلت اجتامعی تشکل های صنف و صنعت چوب، مبلامن 

و دکوراسیون را نشان می دهد. عالوه بر این، همکاریها و ارتباطات و تعامالت 

ا اتاق  مستمر شورای ملی و سایر تشکل های فعال در این صنف و صنعت ب

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون داللت بر 

نقش مؤثر آنها در آسیب شناسی مسائل و مشکالت صنف و صنعت چوب و 

مبلامن و ارائه راهکارهــای مربوطه دارد. نگاهی گذرا به کنفرانس های 

ده گانه دکو، جشــنواره طراحی ایرانی، جلســات اتاق فکر، جلســات تعامل 

ا دانشگاهها و مراکز علمی و نیز حضور فعاالنه  منایندگان  صنف و صنعت ب

شورا و تشکل های عضو در جلسات منعقده در دستگاهها و نهادهای دولتی و 

حکومتی و نیز در جلسات اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون بیانگر جایگاه و 

تاثیرگذاری تشکل های فعال هرن صنعت چوب و مبلامن است.

عضویت شــورای ملی مبلامن و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته در شورای 

انجمن های مبلامن آســیا و اقیانوسیه )CAFA( و کنفدراسیون جهانی مبلامن 

)WFC( که در راســتای تعامل ســازنده و ارتباطات و مــراودات مؤثر این صنف 

ا اقتصاد جهانی به منصه  ظهور رســیده اســت، نشــان دهنده  و صنعــت ب

اهمیت و نقــش این صنف، صنعت و تشــکل های اقتصادی مربوطه در 

ــه این نکته مهم و  عرصــه بین املللی اســت. علیرغــم این موضوع، باید ب

اساسی اذعان کرد که جایگاه فعلی تشــکل های اقتصادی در ایران، با جایگاه 

مورد انتظار فاصله بســیار زیادی دارد که برای رســیدن به آن باید بخش های 

دولتی و خصوصی، مراکز علمی و دانشگاهی و رسانه های جمعی و گروهی 

در یک فضای تعاملی ترشیک مساعی کنند تا هم جایگاه قانونی تشکل ها 

و هم منزلت اجتامعی آنها ارتقاء یابد. توامنندســازی تشکل ها و بخصوص 

توامنندســازی نیروهای انسانی شاغل در آنها، توســعه تفکر تشکل گرایی، 

آموزش فعالیتهای تشــکلی، توسعه فرهنگ کارهای جمعی و تشکلی و نیز 

ترجیح دادن منافع صنفی و جمعی بر منافع فردی و ارجحیت دادن منافع ملی 

دادن بر منافع صنفی و جمعی، انجام کارهای علمی در تشکل ها  و 

نظرات مشورتی کارشناسی شده  به 

قوای ســه گانه و انجام نقدهای مشــفقانه و ســازنده 

به سیاســتها، برنامه ها و عملکردهای دستگاه ها و 

نهادهــای اقتصادی از جمله عوامل و مولفه هایی 

است که موجبات ترقی جایگاه و نقش تشکلها و 

در نتیجه، اثرگذاری بیشرت آنها را در فرآیندهای 

تصمیم سازی و تصمیم گیری و در نهایت، 

بهبود محیط کسب و کار را مهیا خواهد 

کرد.

ع: بی شــک باید سال ۹۸ و در  ی داود رب

پی آن سال ۹۹ را نقطه عطف ارتباط و 

استحکام بین تشکل های تخصصی 

ا نهادهای تصمیم گیرنده کشــور دانست.  صنعت، صنعت چوب و مبلامن ب

اگر به درصد پایین نیل به اهداف این ارتباط را نداشته باشیم، به نظرم برگزاری 

نشســت های نزدیک را باید قدمی بزرگ اســتنباط کرد چراکه مبلامن مشــق 

دموکراسی و نهادینه کردن می کند و از طرف دیگر، مسئولین متوجه می شوند 

که مشورت با تشکل ها چه محاسنی خواهد داشت.

شورای ملی مبلامن در ایجاد این فرهنگ سازی نقش به سزایی داشته چراکه با 

برگزاری نشســت های تخصصی در قالب اتاق های فکر و تداوم این جلسات 

باعث شد تا تشکل ها و نهادها با طیف های مختلف و سالیق متفاوت و بعضا 

بازدارنــده در کنار یکدیگر با مســئولینی از وزارت اقتصــاد، تامین اجتامعی، 

دانشگاه، گمرک، بانک مرکزی، سازمان استاندارد، اتاقهای بازرگانی و سازمان ها 

تبادل نظر کند و قدم بزرگی در جهت نزدیک شدن دانشگاه و مرکز آموزشی 

به صنعت، صنعت به تشــکل ها، تشــکل ها به نهادهای تصمیم گیرنده و 

ا توجه به اینکه مســئولین ارشد کشور در حال  قانونگذار داشــت. از طرفی، ب

حارض در تنگنای ناشی از تحریم های اقتصادی و سیاسی، رکود، حمله ویروس 

کرونا، همچنین تغییر و تحوالت جهانی قرار گرفته  اند، ما تشکل ها خود را به 

عنوان بازوی مشورتی در مدیریت آینده تامین مواد اولیه، مشکالت صنعت، 

ا  این حال،  تجارت و صادرات و غیره نزدیک کردیم و به فال نیک می گیریم. ب

ا به مواردی که در ادامه بیان خواهم کرد، عمل نکنیم، به  باید توجه داشــت ت

نتیجه واقعی نخواهیم رسید؛ نخست اینکه از جدالهای درون سازمانی، بین 

تشــکل های مبلامن، جــدال بر رس تعرفه هــا، قوانیــن واردات و صادرات، 

برگــزاری منایشــگاه و غیره که موجب شــکاف درونــی در پیکره صنعت و 

صنعت مبلامن وارد می شود، بپرهیزیم. همچنین، با هم افزایی و استفاده 

از منابــع تخصصــی دیگــران و پرهیز از مــوازی کاری در تدویــن اهداف و 

اســرتاتژی های کالن کوشــا باشــیم. به طور قطع و یقین، این موارد باعث 

ایجاد اتحاد و در پی آن تاثیرگذاری بین مسئولین و نهادهای تصمیم گیرنده 

خواهد شد؛ یعنی ارتباط بین اعضا، تشکل ها و نهادهای تصمیم گیرنده، و 

این چرخه برنده_برنده را باید به حرکت در بیاوریم.

ی: متاسفانه، باید اذعان کرد که علیرغم سهم و جایگاه قابل  اس ب ا ع رض ی عل

توجه صنعت مبلامن در اقتصاد کشور که با دو شاخص عمده "ایجاد اشتغال 

مولد" و "تولید ارزش افزوده"، که به خوبی قابل ارزیابی است، همچنان شاهد 

این نقطه ضعف عمده در ساختارهای حاکمیتی کشور، به ویژه دولت هستیم 

ا این صنعت، با کمرتین  که سیاستگذاریها و تصمیم گیریهای موثر و مرتبط ب

توجه به نگاههای کارشناســی متخصصان و دســت اندرکاران این صنعت به 

انجام می رسد.

در این زمینه، اگر چه سالهاست که تشکل های صنعت مبلامن برای جلب توجه 

مسئوالن کشور به این نقیصه، تالش همه جانبه ای را صورت داده اند و برخی 

ا این مسئله  توفیقات مقطعی و موردی را نیز به دست آورده اند اما همچنان ب

مواجه هستیم که جایگاه صنعت مبلامن و نقش تشکل های این حوزه، مورد 

توجه بایسته مسئوالن کشور، به ویژه دولت، قرار نگرفته است. البته باید به این 

ا ناشی از نقیصه های ساختاری نهاد دولت  نکته اذعان کرد که این معضل، عمدت

و روح حاکم بر نهادهای دولتی است و ارتباطی با یک دولت خاص ندارد. بدین 

ترتیب که مدیران میانی و کارشناســان ارشد نهادهای دولتی نه تنها به برتری 

نگاه تخصصی و کارشناسی بخش خصوصی باور ندارند بلکه 

همچنان بخش خصوصی را رقیب یا مزاحم فلسفه وجودی و 

میــدان داری خود در عرصه هایی 

می دانند که فاقد تخصص و 

تجارب کافی در آن هستند. 
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میزگرد بررسی وضعیت معمــاری و دکوراسیـون در

 Architecture and
 Decoration in
 Post COVID Era,
Round Table



نشریه اختصـاصی ُهنـر و فنـاوری دکوراسیـون داخلی و ُمبلمــان/ شماره سی پنجم

ا رون عامری پسا ک عت در م ی دار انسان و طب ت ی دوس امن ت اخ الح س ص اده از م ف ت اس

ــار مدیر گروه رشکت چوب افشــار و بازرس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان  ــین افش حس
مبلامن ایران معتقد اســت اگر تعریف "لودویگ میس فــن درروهه" معامر آملانی_آمریکایی قرن 
بیســتم و یکی از پیشــگامان معــامری مدرن را که معتقــد بود »معامری چیزی جــز متنای زمان 
بر فضای زنده، متغیر، شــاداب و جدید نیســت« و به دنبال آن "زیگفریــد گیدیون" که اضافه کرد 
ا این تعابیر معامری  »معامری ماحصل عوامل اجتامعی، اقتصادی، علمی، فنی، عادات و رفتارهای آدمی است« را بپذیریم، ب
اثیر مباند. اثیر گذارده، بی ت منی تواند از ویروسی که بر کل رفتارهای اجتامعی، اقتصادی، آداب و رسوم برش قرن بیست و یکم ت

جهش و پیدایش سبکهای جدید در معامری معموال حاصل جنگها، اکتشافات و تغییرات سیاسی_اجتامعی زمانه خود بوده 
است که از نقطه ای آغاز و به  مرور در کل و یا قسمتی از جهان گسرتش یافته است. منونه بارز آن ایجاد جنبش فوتوریسم 
ا انکار  ا زاده شد و در ادامه، پیدایش سبک شیکاگو در آمریکاست که ب )آینده نگری( است که به دنبال انقالب صنعتی در اروپ

گذشته به دنبال خلق آینده ای جدید برای نسل برش بود.
ایجاد و خلق این جنبش ها و اســتفاده گسرتده آنها از فوالد و شیشه در معامری ساختامنها سعی در منعکس کردن دیدگاه 
نسلی را داشت که جویای تحول و تغییر در زمانه خود بودند اما معامری می تواند عالوه بر آنکه بیانگر احساسات، نیازها و 

پیرشفتهای جوامع برشی باشد، ابزاری نیز برای ایجاد تغییرات هوشمندانه در زندگی و روابط انسانها باشد. 

یم ن د بدل ک دی عه ج ام اد یک ج رای ایج ت ب رص ه یک ف ا را ب رون ک
ا را برآورده کند را ترشیح منایم زیرا معتقدم  از این منظر، مایلم ویژگیهای معامری را که می تواند نیاز انسانها در پساکرون
اثیرات این ویروس بی جان در جهت اصالح رفتارهای غلطی که نسبت به خود و کره ای که در آن زندگی می کنیم  می توان از ت
ا را نه یک تهدید بلکه به یک فرصت برای ایجاد یک جامعه جدید بدل کنیم ولی  مرتکب شــده ایم، اســتفاده کرده و کرون

باید در ابتدا بدانیم کرونا چه تاثیری بر جوامع برشی گذاشته و خواهد گذاشت؛
ا  این ویروس نو ظهور که نه زنده است و نه با چشم غیرمسلح امکان دیدن آن وجود دارد گذشته از منشاء طبیعی بودن و ی
دست ســاز انســان )آزمایشگاهی( بودنش توانسته به چنان تهدیدی برای نسل برش بدل شود که شاید جنگهای جهانی چنین 

با شیوع بیامری کوید 19 یا کرونا ویروس شاهد اثرات منفی و اجتناب ناپذیری بر مسائل اقتصادی، اجتامعی، سیاسی، روانی و 
اثیر بزرگی  ا ت ا این حال، در یک نگاه امیدوار کننده می توان ادعا کرد گرچه بحرانهای ناشی از شیوع ویروس کرون ... می باشــیم ب
بر زندگی مردم خواهد گذاشــت اما ایران نشــان داده است که در برابر بحران های این چنینی مقاومت باالیی دارد. یک دلیل که 
براساس آن به نظر می رسد ایران می تواند بهرت از سایر کشورها از این چالش عبور کند، اقتصاد پرتالطم ایران است؛ به عبارت 
دیگر به  دلیل اینکه اقتصاد ایران سال هاســت در رشایط تحریم قرار دارد، مردم و کســب وکارها توانایی انطباق رسیع و خروج 
از رشایط وخیم را کســب کرده اند. به عالوه، حس وحدت در میان ایرانیان قابل  توجه اســت. پدیده ای که به بازســازی صدمات 
عمیق این بحران کمک خواهد کرد. یکی از صنایعی که به آســیب بســیار جدی با شیوع بیامری کرونا مواجه شد، هرن صنعت 
ا و تبعات  چوب، مبلامن و دکوراســیون اســت امــا در مقابل رشایط نگران کننده، ایــن صنعت برای گذر از بحران شــیوع کرون
ا یکدیگر زده اند. به همین منظور، میزگردی با  فعالیتهای اقتصادی پســا کرونا دســت به همگرایی، اتحاد و همدلی تشکلها ب
ا را  رعایت پروتکل های بهداشتی و از طریق مصاحبه برگزار کردیم تا رشایط حوزه های مختلف این صنعت در دوران پسا کرون
بررســی کنیم. در همین راستا، با حسین افشار مدیر گروه رشکت چوب افشار و بازرس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
مبلامن ایران، سهیل عابدی مدیرعامل رشکت ساجیران )طراحی و تولید مبلامن و پارتیشن اداری(، گلرخ بحرالعلومی موسس و 
ایا، امیر اسفندیاری مدیرعامل و بنیانگذار وبسایت خوگر و مهرتاش صدقی کارشناس ارشد رشته  بنیانگذار رشکت طرح پرداز پ

معامری داخلی و عضو انجمن طراحان داخلی امریکا به گفتگو نشستیم که رشح آن را به تفصیل در ادامه  می خوانید.
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اثیــری را بــر کل جوامع برشی زمان خود بجا نگذاشــته باشــند. ویروس  ت
ــا از نظر اجتامعی باعث تغییرات بســیاری در روابط اجتامعی، آداب  کرون
و رســوم و از نظر اقتصادی باعث نابودی و کم رونق شــدن بســیاری از 
مشــاغل و خانه نشــینی و یا دورکاری بسیاری دیگر در فضاهای کوچک و 
بدون هیچ هم صحبتی و استفاده گسرتده از فضای مجازی برای مراودات 
اجتامع و کســب و کار و بســیاری بایدها و نبایدهای دیگر شده است اما 
ا  ا تطبیق خود ب ــه می تواند ب معامری در این بین چه نقشــی دارد و چگون
این رشایط جدید، ســعی در تغییری هوشمندانه در جهت رفع معضالت 

پیش آمده کند؟ 
در زمینــه مواد اولیه و نوع طراحی می توان گفت، در این ســالها معامری 
به جز در مواردی نادر خالصه شــده بود در ســاخت برجهای رس به فلک 
کشــیده و اســتفاده از انواع کامپوزیت های تولید شده با مواد شیمیایی و 
البته سمی و یا سنگها و رسامیک های گران قیمت ولی بی جان و رسد که در 
جهت ارضای حس خودبزرگ بینی و غروِر ما از آنها در دکوراســیون داخلی 
اســتفاده می شــد و معامری به عنوان یک ابزار، هیچ سعی و کوششی بر 
خلق محیطی دوســتانه، مهربان و راحت برای انسانها نداشت. منونه بارز 
آن مناهای رومی اســت که این روزها ساختامن شهرهای ما را تسخیر کرده 

و معلوم نیست چه سنخیتی با فرهنگ رشقی و ایرانی ما دارد.
سبز بودن مصالح جزء اولویت های معامری و طراحی در دوران پسا کرونا 
در حیطه دکوراســیون داخلی، طراحی خالصه می شــد در ایجاد سطوحی 
ا اســتفاده از کامپوزیت ها که  ا نقوش رنگارنگ ب صاف، بــراق و صیقلی ب
هیــچ اهمیت و توجهی به ســمی بودن مواد اســتفاده شــده در آنها داده 
منی شــد و فقط به دنبال آن بود که محل زندگی ما را به یک سمساری و یا 
ا دنیایی خواهد بود که سبز  منایشــگاه لوکس بدل کند اما دوران پسا کرون
بــودن مصالح جزء اولویت های معامری و طراحی در آن خواهد بود و هر 
مرصف کننده و یا خریداری در ابتدا به ســامل بودن مصالح به کار رفته در 

ا برند و قیمت مصالح به کار رفته در هر سازه.  سازه توجه خواهد کرد ت
در ســالهای آینده در طراحی دکوراســیون داخلی و فضاهای مســکونی و 
ا استفاده از سطوح منحنی، رنگها و نور طبیعی در جهت  کاری، اولویت ب
ایجــاد آرامش و راحتی برای ســاکنینی خواهد بود که باید ســاعتها در آن 

زندگی و کار کنند.
در آینده پیش رو، شاهد حرکت به سوی طراحی ساده و با حداقل زیورآالت 

)اکسسوری( در محیطهای مسکونی و اداری خواهیم بود.
حال در چنین رشایــط جدیدی، نقش صنعت چوب در معامری و طراحی 
دکوراسیون داخلی چیســت؟ چوب و سازه های چوبی به عنوان سامل ترین 
مصالــح موجود در ایــن کره خاکی از اهمیت به ســزایی در معامری آینده 
ا باعث خواهد شــد  برخــوردار خواهنــد شــد. بنابرایــن، معتقــدم کرون
اثیر آنها بر  معامران و طراحان بیشــرت به خواص رایحه متنــوع چوبها و ت
ا رایحه فیتونسید که با  ذهن انســان توجه کنند و اســتفاده از چوبهایی ب
اثیر بر نیمکره راســت مغز ایجاد شــادابی و رسخوشــی می کند، افزایش  ت

خواهد یافت؛ چوبهایی همچون کاج، گردو، بلوط، ون و زبان گنجشک.
چوب به عنوان یک نابودکننده میکروب ها و ویروس ها در پساکرونا 

همچنیــن، چوب به عنوان یــک نابودکننده میکروب هــا و ویروس ها در 
ا قرار  محیــط زندگی و کار مــورد توجه معــامران و طراحان در پســاکرون

خواهد گرفت. 
و لذا به دلیل رضورت استفاده از مواد اولیه سامل، معامران سعی خواهند 
کــرد از مــوادی که عمــر ویروس هــا و باکرتی ها روی آنها طوالنی اســت، 

خودداری کنند مانند ورقهای پالستیکی، فلزی و کامپوزیت.
در این میان، چوب به دلیل داشــنت ماده فنول در ترکیب شیمیایی خود که 
باعث نابودی انواع ویروس ها و باکرتی های بیامری زا می شــود، گزینه اول 
طراحــان و معــامران خواهد بود؛ طبق تحقیقاتی کــه در مرکز تحقیقات 

شــهر برانشــوایک آملان صورت گرفته، صفحات چوبی استفاده شده در 
آشــپزخانه و میزهای ناهارخوری 50 درصد میکــروب و ویروس کمرتی را 

نسبت به صفحات پالستیکی و چوب پالست، روی خود نگاه می دارند.
ا بســیاری از مشــاغل را مجبور به دورکاری و یا  الزم به ذکر اســت، کرون
خانه نشــینی کرده اســت که این امر افرسدگی، بی قراری و پرخاشــگری با 
اعضای خانواده و اطرافیان را به همراه داشــته اســت؛ طبق نظرســنجی 
ا 16 درصد  دفرت مطالعات اجتامعی شــهرداری تهران از زمــان رشوع کرون
درگیریهای خانوادگی افزایش یافته و طبق یک نظرسنجی دیگر در استان 
گلســتان این میزان به 50 درصد هم رسیده اســت. برای حل این معضل 
ا ایجاد پنجره های بزرگ و اســتفاده حداکرث  اجتامعی، معامری می تواند ب
از نور طبیعی آفتاب باعث کاهش اسرتس و افرسدگی در محیطهای بسته 
شــود چراکه نور خورشــید از طریق عصب چشــم به مغز منتقل شده و 
ا تنظیم ترشــح غدد تولیدکننــده مالتونین و رسوتونیــن باعث کاهش  ب

افرسدگی و ایجاد خوش خلقی در انسان می شود. 
ا استفاده بیشرت از مصنوعات چوبی  همچنین، معامران و طراحان داخلی ب
)چوب طبیعی( و دیوارهای چوبی می توانند به میزان چشــمگیری اسرتس 
و پرخاشــگری را در محیطهای بسته کاهش دهند؛ طبق تحقیقاتی که در 
دانشگاه توکیو صورت گرفته ملس چوب طبیعی باعث تحریک سیستم 
پاراسمپاتیک شده و با کاهش فشار خون حس آرامش را در انسان به وجود 
مــی آورد. رنگ چوب نیز چون معموال کرم مایل به قهوه ایســت به ایجاد 

حس آرامش در انسان کمک می کند.
دورکاری و ماندن در محیطی بسته همچنین، معامری را به سوی استفاده 
از گیاهان ســبز در دکوراسیون داخلی ســوق خواهد داد. گیاهان با جذب 
دی اکســید کربن و افزایش اکسیژن کمکی شــایان در ایجاد شادی می کند 
و رنگ ســبز گیاهان که رنگ چاکرای قلب است باعث تنطیم انرژی بدن 
و ایجاد حس آرامش در انســان می شــود. رنگ ســبز گیاهــان ضمن اینکه 
موجــب کاهش اســرتس می شــود ماننــد یــک ترمیم کننده قــوی باعث 
بازســازی سلول های عضالت، استخوانها و ســایر بافت ها می شود که بر 
اثر خانه نشینی تحلیل رفته و ضعیف شده اند. استفاده از پنل های چوبی 
ا،  عمودی برای کاشت گل و کاشت گیاهان همیشه سبز از جمله سانسوری
گندمی، رسخــس و بنجامین ضمن اینکه فضای کمی را اشــغال می کنند 

موجب تصفیه هوا و نابودی باکرتی های بیامری زا نیز می شوند.  
ا استفاده از ســطوح منحنی به دلیل ایجاد آرامش و  در معامری پســا کرون
ا نشان دادن  تلطیف کردن فضا گســرتش خواهد یافت؛ ســطوح منحنی ب
بــرصی محیطی بزرگرت زندگی در محیطهــای کوچک را دلپذیرتر می کند. 
ا نشیمنگاه بزرگ و راحت با دسته  در این راستا، استفاده از مبلامن چوبی ب
و پایه هــای انحنایــی رواج خواهد یافت و دیگر کمرت شــاهد اســتفاده از 
مبلامن سنگین سبک استیل که ضمن آنکه فضای زیادی را اشغال می کند 

و برای استفاده دائم نیز مناسب نیستند، خواهیم بود.
ا بسیار مورد توجه  استفاده هوشمندانه از رنگها نیز در معامری پسا کرون
قرار خواهد گرفت؛ اســتفاده از رنگهای گــرم، طبیعی و آرامش بخش که 
هیچگونه گاز ســمی تولید منی کند، جزء اولویتهای طراحی دکوراســیون 

داخلی خواهد بود. )رنگهای گیاهی و معدنی( 
ــا اســتفاده از مصالح  در یــک جمــع بندی کلــی، در معامری پســا کرون
ســاختامنی دوستدار انسان و طبیعت گســرتش خواهد یافت و معامری 
هوشــمند و هدفدار به ســوی ایجــاد محیطهای گرم و عاری از ســطوح 
ــا توجه به مطالب  ســنگی و مصنوعی رسد و خشــن پیش خواهد رفت. ب
ا دنیای اوج گیری استفاده از چوب در معامری  ذکر شــده، دوران پســا کرون
و دکوراســیون داخلــی و همچنین، اوج گیری صنعت چــوب به دلیل نیاز 
انســان برای نزدیک شــدن به طبیعت و تــالش در جهت حفظ آن خواهد 
بود. الزم اســت در اینجا به این ســوال متداول بار دیگر پاســخ گویم که 
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مرصف گســرتده چوب ضمن آنکه باعث نابودی درختان و پوشــش گیاهی کره زمین منی شــود بلکه با گســرتش و پر رونق شــدن 
ا و نیمکره شاملی کره زمین  صنعت زراعت چوب و درختکاری موجب افزایش رسانه جنگلها هم می شود، اتفاقی که امروزه در اروپ

یانه 20 درصد به وسعت جنگلهایشان شاهد آن هستیم.   ا افزایش سال ب
ا به انسان مغرور قرن بیست و یکم بیاموزند که  ا را به عنوان شهیدانی که جان خود را فدا کردند ت ا کرون اگر جان  باختگان جنگ ب
هر آلودگی که در محیط زیست ایجاد می کنیم، دامنگیر خودمان نیز خواهد شد، بدانیم، زندگی خود را بیهوده از دست نداده اند.
و معــامری در ایــن بین متعهد به ایجاد محیطی گرم، ســامل، آرامش بخش و شــاد برای پرورش انســانهایی مهربان و دوســتدار 

محیط زیست می باشد تا شاید نسل برش شاهد یک کرونای دیگر نباشد.

د 19؛ امری کوی ی اری ب اندگ ورت م درص

ی ی داخل عامری و طراح ات در م زام داردها و ال ان ت رای ظهور اس ه ای ب ن ی ا زم رون پسا ک

ابدی مدیرعامل رشکت ســاجیران )طراحی و تولید مبلامن و پارتیشن اداری( اینگونه بیان کرد  ل ع ی سه
ا آنچه که در پروتکل های بهداشتی به آن اشاره می شود، رعایت فاصله  ا بروز و گسرتش بیامری کرون که ب
اجتامعی بین 1.5 تا دو مرت و اســتفاده از ماسک است؛ در همین راستا، شیلدها و انواع ماسک ها تولید 
ا لوگوی برند خود کردند. اگر فرض را بر این  شــد و حتی برندهای فعال در حوزه مد و فشــن رشوع به طراحی و تولید ماســک ب
بگذاریم که این بیامری ادامه  خواهد داشــت و بخشــی از زندگی مردم  میشود، بدیهی اســت لباس، دستکش، ماسک و تولیدات 
ا تولیدات جدیدی  خاصی در جهت پیشــگیری از ابتال به این بیامری طراحی و تولید خواهد شــد. در واقع، ماندگاری بیامری کرون

را در رویه زندگی مردم، در پی دارد. 
ا آن پیش بینی خاصی نشده بود، در  ا از آن دســته بحرانهایی اســت که در مورد سازماندهی و نحوه مقابله ب ا توجه به اینکه کرون ب
مکانهای عمومی به روشــهای بســیار ابتدایی و ناهامهنگ با فضای معامری حائل هایی بین افراد ایجاد شده است؛ برای مثال در 
ا قرار دادن شیئی جداسازی شده، در  ا پالســتیک هســتیم، صندلیها به صورت یک در میان ب بانک ها شــاهد جداسازی فضاها ب
ا میز جلوگیری می شود. اگر بخواهیم این وضعیت  ا قرار دادن زنجیر ی قســمت ورودی برخی مکانها از ورود افراد بدون ماســک ب
ا و بیامری طراحی  ا بحران کرون را به صورت دیداری تحلیل کنیم، از آن جهت که فضاها و تولیدات از پایه و اســاس برای مقابله ب
ا  نشــده بود، مجبور به انجام راه حل موقتی و به صورت یک چســب زخم هســتیم. در گذشــته، در طراحی بانک ها از حائل ی
دیوارهای شیشــه ای بین مراجعه کننده و اپراتور بانک اســتفاده می شــد تا شــخص مراجعه کننده نتواند به اسناد و مدارک روی 
میز متصدی بانک دسرتســی داشــته باشــد. در همین راســتا، با در نظر گرفنت ادامه و ماندگاری بیامری کرونا، مسائل مربوط به 
پروتکل های بهداشــتی به شکل الزامات در استانداردهای ســاختامن و مبلامن اضافه شود برای مثال اتاقی را باید در ورودی خانه 
برای تعویض لباس و یا حامم نزدیک به در ورودی در نظر گرفت یا حتی لباســهایی به شــکل کاور کیســهای تولید کرد که فرد به 
ا برخوردی با هیچ چیز و هیچکس نداشته باشد. همچنین، استانداردهای مبلامن  محض ورود به خانه آن را تا حامم به تن کند ت
در نقشــه  ســاختامن نیز تغییر خواهد کرد؛ برای مثال در معامری رستوران ها، فضای باز و سقف متحرک ارجحیت داشته و شاید 

اجباری شود.
ا توجه به اینکه امید به از بین رفنت این بیامری اســت، مســائل با روش های ابتدایی حل می شــود و آنچنان به  اما در حال حارض، ب
مسائل زیبایی شناختی و دکوراتیو بودن آن توجه خاصی منی شود اما در صورت بقای کرونا، صنایع و طراحان نیاز به تغییر جدی 
را در نظــر گرفته و دســت به طراحــی و تولید خواهند زد. البته من بعید می دانم که این بیامری ادامه دار شــود چراکه بیامریهای 
زیادی پس از شــیوع، کنرتل شــده اســت و طبق تئوری هایی که توســط پزشکان ارائه شــده این ویروس نیز ریشه کن خواهد شد.  
باید توجه داشــت، زمانی صنعتگران یا طراحان دســت به کار جدی برای رفع این مسئله می زنند که به نوعی این موضوع را بسیار 

ماندگار و عجین با زندگی مردم بدانند. 

ا رون ا ک یون در دوران پس رهنگسازی در حوزه دکوراس ه ف از ب ی ن

ا بر این باور است که بیامری کرونا، لطامت  ای ی موسس و بنیانگذار رشکت طرح پرداز پ وم عل رال رخ بح گل
و خسارت آن عالوه بر اینکه خسارتهای روحی، روانی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی بر جامعه وارد کرده 
اســت، با طوالنی شدن دوره شیوع این بیامری قطعا تغییرات اساسی در زندگی برش ایجاد خواهد شد. 
ا یکدیگر، دولت، طبیعت و حیوانات تغییر داد و اینکه بخواهیم مثل گذشته  ا رفتار انسان ها را ب کرون

عمل کنیم، غیرممکن است چون در دوران ما یک تغییر رفتاری ایجاد شده است.
اثرات منفی کرونا در حوزه دکوراسیون از آن جهت که ذات این کار ترشیفاتی و به بودجه اضافه، روحیه مضاعف و انگیزه بیشرتی 
ا وارد کار اجرایی شــویم، این رشایط در این وانفســا با شیوع این ویروس منحوس گرفته شده است؛ اتفاقی که افتاده  احتیاج دارد ت
و خواهد افتاد، آن فضای دفرت کار باز و ایده  آل هایی که داشــتیم که یک فضاهای فلت، پارتیشــنهای کوتاه، نشســنت در نزدیکی 
ا ما نیاز به ایجاد  یکدیگر و کنرتل چشــم بر چشــم از نظر مدیریتی داشته باشــیم، دیگر ممکن نیست و با شــیوع بیامری کرون

حریم  در فضاها و ترددها داریم.
به دنبال آن، ترویج و توســعه فروش های اینرتنتی و جلســات ویدیوئی موجب تغییر نگاه در دکوراسیون مدرن شده است. پس از 
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این، در معامری و دکوراسیون باید به سمت طراحی برای این فضاها برویم.
در رشایط کنونِی جهان، باید در طراحیهایامن به روح و روان نیروی انسانی کمک کنیم چون کرونا روحیه مردم را به هم ریخته و 
حس امنیت را از مردم گرفته است، باید بتوانیم به هر قرشی کمک کنیم تا هر کسی در هر جایگاهی قرار دارد بتواند نقشش را 

در این رشایط به راحتی ایفا کند و در این راستا، دکوراسیون در محیط سازی می تواند، کمک کند.
ایــد بدانیم فاصله ای که بین افراد  در طراحــی، معامری و دکوراســیون در رشایط کنونی میتوانیم مردم را با هم آشــتی دهیم و ب
ایجاد شــده یک اتفاق جهانی اســت که مقرصی برای آن وجود ندارد و جزء بالیای طبیعی محسوب میشود؛ به همین دلیل ما باید 

ا آن سازش کنیم، و به طور کلی باید بتوانیم در این رشایط تدبیر به خرج دهیم. ا آن مبارزه کنیم، در موارد الزم ب بتوانیم ب
در حال حارض، نیاز به فرهنگســازی در حوزه دکوراســیون داریم؛ در بخشهایی که حضور در آن غیررضوری است از طریق اینرتنت 
و شبکه های مجازی انجام دهیم و در قسمتی که مربوط به بحث ارگونومی است، بیش از پیش رعایت شود چرا که ارگونومی به 
این معنی که افراد در یک ســاعت مشــخص، مکان مشخص و موقعیت جغرافیایی مشخص با چه چیزی حالشان بهرت می شود و 
ا بتوان در افراد حال  از نظر دکوراسیون چه تحولی میتوان در رنگ، نور، معامری، نوع صندلی، میز، مبل، کابینت و ... ایجاد کرد ت
ا بســیار به این بخش نیاز داریم و متخصصان این حــوزه در جامعه به عنوان یک  خــوب را به ارمغان آورد. ما در دوران پســا کرون

کارشناس برای بهبود این اوضاع پذیرفته شده اند.
الزم به ذکر است، مهمرتین گروهی که در این صنف در دوره شیوع کرونا صدمه دیده اند، صنف منایشگاهی است که باید بتوانیم 
اثیر قرار  با رعایت پروتکلها، برنامه ریزی و تدبیر این صنف را دوباره فعال کنیم چراکه منایشگاهها رقابت، ایده و نوآوری را تحت ت

می دهند و بیشرتین لطمه از نظر اقتصادی و روانی را همین گروه منایشگاهی خورده اند.
هرن انســاِن زیرک، به خصوص انســانهای مومن، موحد، بیدار و انقالبی در کســب و تقویت مهارِت تبدیِل تهدیدها به فرصتها و 
خلق فرصتهای طالیی از دل تهدیدهای فلج کننده و ویران گر اســت، این هرن می تواند عالوه بر دفع تهدیدها، موقعیت ممتازی 

از پیرشفت و پیروزی را به ارمغان بیاورد. به امید موفقیت کل صنایع کشور و مردم ایران زمین.

ی های آی .ت ت ی ه واسطه ظرف یون ب امن و دکوراس ل ب عت م ن رای ص ا دوران رشد ب رون پسا ک

اری مدیرعامل و بنیانگذار وبسایت خوگر معتقد است، اطالعات و ارتباطات دو کلیدواژه  دی ن ف ر اس ی ام
دوران معارص هســتند. امروزه، در هیچ حوزه ای موفقیت بدون به کارگیری درســت ابزارها و مهارتهای 
الزم در ایــن دو حــوزه حاصل منی شــود و مهمرتین ابزار نیز این روزها "آی.تی" اســت که تجلی و نقش 
عمده اش در زندگی و کسب و کار را در فضای آنالین می بینیم. کسب  و کار مبلامن و دکوراسیون هم از 

این قاعده مستثنا نیست. 
همه گیری کرونا و محدودیتهای ناشــی از آن در ارتباطات فیزیکی و رو در رو موجب شــد که تغییر پارادایمی که طی سالهای اخیر 
موجب استفاده از قابلیت های آی.تی و بسرتهای آنالین شده بود و نه  چندان آهسته و بسیار پیوسته جای خود را باز می کرد، شتاب 
بیشــرتی بگیرد. اگر امروز به درســتی رشایط را تحلیل کنیم، فرصتها را هم در کنار تهدیدها و خودمان را برای بهره برداری از آنها 

آماده کنیم در دوران پساکرونا شاهد اثرات مثبت این تغییر بر صنعت مبلامن و دکوراسیون خواهیم بود.  
ا  سالهاســت که بســرتهای آنالین به ابزار قدرمتندی برای تحقق اهداف ســازمانی و کسب درآمد تبدیل  شده اند. در همین دوران و ت
پیش از بحبوحه کرونا کسب  و کارهای سنتی از یکسو و کسب  و کارهای موفق در حوزه موسوم به خشت و مالت )کنایه از حضور 
فیزیکی و رودررو در بازار( کمرت به این  مســیر جدید که روزبه روز هم پر ترددتر می شــود، توجه کرده بودند و اگر هم به سوی آن 
گام بر می داشــتند به عنوان بخشــی از راه حلهای جانبی در کنار فعالیت های دارای اولویت بیشرت بود.  در رسارس جهان این تجربه 
چند ماهه باعث ایجاد رویکرد جدیدی به قابلیتهای حوزه آی.تی برای ایجاد یک ارتباط پایدار و مســتمر در کســب و کار شــده که 

اثرش رسوخ و نقش آفرینی بیشرت در دوران پساکرونا خواهد بود.
در کشــور ما طی ســه چهار سال اخیر استفاده از فضای آنالین در حوزه های مختلف گســرتش قابل  توجهی پیدا کرده و دامنه این 

اثرگذاری خدمات متنوعی از تأمین مایحتاج روزانه تا سفرهای شهری و حوزه سفر و گردشگری را در برمی گیرد.
در صنعت مبلامن و دکوراســیون، علیرغم آماده بودن پلتفرم مناســب برای این کار و تالش همه جانبه خوگر برای تشــویق اهالی 
ــه دالیل متعــدد من جمله ماهیت سفارشــی تولید و عرضــه برخی از بخش های صنعــت مبلامن و  صنعــت به اســتفاده از آن ب
ا الزامات عرضه آنالین و در نهایت محافظه کاری  دکوراســیون، ســنتی بودن سیستم های تولید، عرضه و فروش و عدم تطابق آن ب
ابــد تنها بخش کوچکی از  حاکم بر فضای بخشــی از صنعت که شــفافیت اطالعات و پیوســنت بــه جریان آزاد اطالعات را برمنی ت

پتانسیل عظیم صنعت بر بسرت آنالین قرار گرفته است. 
در بحبوحه ایجاد فاصله اجتامعی به ســبب کرونا، عرضه کننده و مرصف کننده هر دو از نقش پررنگ بســرتهای آنالین در برآورده 

ساخنت نیازشان آگاه تر شدند و دلیل محکمی به دالیل قبلی برای بهره گیری از پلتفرم های آنالین اضافه شد.  
امیدواریم و توصیه می کنیم که در رشایط فعلی عرضه کنندگان کاال در ایران هم در کنار رتق  و فتق مشکالتی که امروزه درگیر آن 
ا نگاهی به آینده، حضور مؤثر در فضای آنالین با هدف دستیابی به پتانسیل های بازار را در اولویت های خود قرار دهند.  هستند ب
ا اســتفاده از نیروی انســانی مناســب،  با وجود امکان بهره گیری از پلتفرم ها، رسمایه گذاری در این حوزه ســنگین نخواهد بود و ب
تولید محتوای الزم و ایجاد تغییراتی در سیســتم عرضه و فروش برای افزایش چابکی و دقت آن به ســادگی امکان پذیر است. پیش 
و بیش از رسمایه گذاری و عملیات الزم برای این کار، پذیرفنت این تغییر از ســوی رهربان صنعت و مدیران رشکتها و گام برداشــنت 
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در راه نه به عنوان یک اجبار حاصل از جور زمانه بلکه به عنوان اســتفاده هوشــمندانه از یک سکوی پرتاب موجب اثربخش 
شدن آن خواهد بود.

بی شک، اگر این اتفاق بیفتد هامنگونه که در آغاز گفتیم دوران پسا کرونا دوران رشد و گشایش های قابل توجه برای صنعت 
مبلامن و دکوراسیون به  واسطه ظرفیتهای حوزه آی .تی خواهد بود.

ادیه اد اتح د ایج ن ازم ی ی ن ی داخل حوزه طراح

ی کارشناســی ارشد رشته معامری داخلی و عضو انجمن طراحان داخلی امریکا بر  دق رتاش ص ه م
ا آن مواجه می شویم دگرگونی  ا ب این باور است، یکی از مهمرتین موضوعاتی که در دوران پساکرون
ــازار حوزه معامری داخلی اســت، بســیاری از اشــخاصی که در این حــوزه فعالیت می کنند،  در ب
ا اتفاق افتاده، خود را به روز  ی اناتی که در دن پروژه های خود را از دســت دادند و ما باید مانند جری
کنیم؛ مبحث طراحی و دکوراسیون داخلی در کشورهای حوزه خلیج فارس، ترکیه، اروپا، آسیای رشقی و آمریکا، پایه و اساس 
بازاریابی ســاختامن اســت اما متاسفانه در ایران به دلیل عدم شــناخت فرهنگی، جایگاه طراحی داخلی در کنار معامری به 
درســتی شــناخته نشده اســت. به طور کلی، نقش طراحی داخلی در زمان ساخت و ســازها نادیده گرفته می شود؛ در عمده 
فعالیتهای ساخت و ساز می بینیم که بناها شکل ظاهری و بیرونی زیبایی دارند اما داخل بنا دچار خطاهای متعدد و عیوب 
ایان کار، به  ا با دیدگاه کلی نگر معامران ساخته شده اند و صاحبان امالک پس از پ طراحی است چراکه این ساختامن ها، عمدت

یاد طراحی داخلی می افتند و این مسئله چالشهای بزرگی را برای متخصصان این حوزه ایجاد کرده است.

ر دیگ زوم یک ل عامری الزم و م ی و م ی داخل طراح
الزم به ذکر است، دو تخصص طراحی داخلی و معامری الزم و ملزوم یکدیگر هستند و باید در پروژه ها از هر دو تخصص 
به طور همزمان بهره برد. به همین دلیل، باید رسوسامانی به بازار طراحی داخلی داده شود چراکه بسیاری از طراحان داخلی 
قابلیتهای تخصصی ســاخت ســاختامن و طراحی فضاها را ندارند. در این میان کســانی هم که خود را متخصص طراحی 
داخلی می نامند اکرثا از توانایی های الزم برخوردار نیستند و در اصطالح دکوراتر هستند نه طراح. بنابراین، نیاز به مدیریت 

این بازار و فیلرت کردن کسانی که متخصص نیستند، در قالب یک تشکل احساس می شود.
در واقع، ما هیچ کنرتلی بر طراحی داخلی نداریم و هیچ دستگاهی مسئول بررسی صالحیت فعاالن این عرصه نیست چرا 
ا توجه به مشکالت طراحی داخلِی بنا مجبور  ایان کار، ملک را به مرحله فروش می رســانند و مالک ب که ســازندگان با گرفنت پ
ــه تغییراتی در فرم و شــکل اســت و اغلب تغییراتی صورت می گیرد کــه گاهی می تواند مخاطره آمیز باشــد. از آنجاییکه  ب
ــه نظــارت عالیه  دولتی بر فعالیــت در این حوزه وجود ندارد برای حل این معضل در قدم نخســت نیازمند ایجاد  هیچگون
یک اتحادیه و تشــکل مستقل هستیم. در ابتدا، برای رســیدن به این هدف نیازمندیم طراحان را از فیلرت اتحادیه رد کنیم. 
الزم به ذکر است، در کشورهای توسعه یافته، شهروندان حتی برای ایجاد تغییرات کوچک نیازمند دریافت تائیدیه از سوی 

شهرداری هستند.
باید توجه داشت، عدم تعلیم و آموزش تخصصی ضعف عمده این حوزه است، بعصی افراد و رشکتهای خصوصی با وجود 
اینکه هیچ ایده و اســتعدادی ندارند به این حوزه وارد شــده اند و در سمینارها و هامیش های غیرعلمی نیز به عنوان طراح و 
کارآفرین معرفی می شوند. در واقع باید گفت، عمده این بازار را سودجویان می چرخانند و چون تخصص ندارند به این حوزه 

آسیب وارد کرده اند و برای رسوسامان دادن به این مسئله نیازمند هم افزایی همه فعاالن هستیم.
ا ایجاد اتحاد میان  گفتنی اســت، ایجاد یک تشــکل و انجمن منافع شــخصی را تامین منی کند بلکه این کار باعث می شود ب
همکاران، جلوی این بازار بلبشــوی ســودجویان را بگیریم. این حوزه نیازمند انســجام اســت و ایجاد اتحادیه به نفع آینده 
شغلی طراحان می باشد و موجب حامیت حقوقی از طراحان، تعرفه گذاری مناسب و ایجاد رشایط علمی خوبی خواهد شد.

ایید اتحادیه در قالب یک مصوبه قانونی در شــورای شــهر و شهرداری ابالغ شود، دیگر هرگونه  از طرفی دیگر، وقتی لزوم ت
بازسازی ساختامن ها از سوی شهرداری مورد پیگیری قرار می گیرد و نظارت بر تخلفات برخی طراحان ایجاد می شود.

در بسیاری از کشورها به افراد اجازه طراحی خانه داده منی شود و باید حتام یک طراح داخلی بر این امر نظارت داشته باشد. 
ا قانونی شــدن فعالیتهای طراحی افراد نیازمند استفاده  به همین دلیل، بازار طراحی داخلی در دیگر کشــورها رونق دارد و ب

از این تخصص می شوند و بازار کار برای طراحی ایجاد می شود.

ت ی ف ی ا ک ار ب ه ک رای ارائ ی ب ت رص ا ف رون ک
ا افت  ا نیز باید بگویم، هرچند این اتفاق به خاطر کاهش ساخت و ساز حوزه طراحی داخلی را ب ا بروز بیامری کرون در رابطه ب
روبرو کرده است اما به عقیده من در دوره پسا کرونا ممکن است اتفاقات خوبی بیفتد و باید دیدگاهامن را تغییر دهیم و 
ا و تحریم ها که هر کدام تا حدودی جلوی بازار واردات را گرفته اند، دســت به دست  از رشایط کار ســنتی خارج شــویم. کرون

ا کیفیت فعال شوند. هم داده اند تا طراحان ایرانی بتواند در حوزه های مختلف برای ارائه کارهای ب
بســیاری از رشکتهای معترب در دوران کرونا درآمدشان بیشرت شــده چون براساس رشایط، بیزینس پلن های جدید داشته اند، 

ا احتیاط بیشرت و با تخصص وارد این بیزینس شوند. ضمن اینکه تحوالت اقتصادی موجود باعث شده که افراد ب
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ی ران ی ای ی طراح م شورای عل
جی ی الهی ن ی ا حس د رض ی س

ی ـ ران ی ای راح ـ ول ط ص ها و اص اخ ه ش ی ب اب ین و دست ی ران زم دن ای گ،  هرن و مت رهن ی ارزش های ف اس ن ازش وریت؛ ب ـ ـ ام م
بررسی و تحلیل روند پیرشفت و خودکفایی جوامع مختلف، دارای نکات مهم و مشرتک بسیاری ست که می تواند راهنام و الگویی 
برای برنامه ریزی و توسعه باشد. رشد دانایی و آگاهی موجب شده تا رسعت، دقت و کیفیت افزایش پیدا کند و در این میان آن هایی 
موفق به تولید، درآمدزایی و حضور در بازار اقتصاد و فرهنگ جهانی خواهند شــد که عالوه بر نقاط مشــرتِک پیرشفت و دانایی، 
ویژگی های خاصی همچون هویت سازی و برند، نشانه هایی از میراث و متدن، هرن و فرهنگ یکتا و مستقل داشته باشند. دست یابی 

به این ویژگی ها، نیاز به سال ها پژوهش، نوآوری و طراحی دارد و کلید آن در دست طراحان و مدیران ایرانی است.
ا »تفکر طراحی« آغاز می شــوند؛ واژه ای که  انتخاب واژه ی »طراحی« به این دلیل اســت که در دنیای رو به رشــد امروز، متامی کارها ب
معادل »دیزاین« در زبان فارسی معرفی شده و دارای فرآیند و گام های منظم، خالق و سیستامتیک است. فرآیند تفکر طراحی، یکی 
از پایه های بنیادین تولید، صنعت و اقتصاد جهانی است. در ضمن، مهم ترین بخش های آن، شامل ویژگی های معناداری ست که 
به عنوان ارزش های هر جامعه، شناسایی می شود و توسط آن می توان شخصیت، هویت و برند را شکل داد. ارزش هایی مانند: اصالت 

و میراث، اندیشه و معنویت، فرهنگ و هرن، اصول معامری و ساختامن، سبک های هرنی و شیوه ی زندگی.
طراحــی در معنای تخصصی، مفاهیم و کاربردهای متنوعی را در بر  می گیرد؛ از این رو مانند واژه ی هرن با یک تعریف مشــخص 
منی توان متام جنبه های آن را بیان کرد. اما نکته ی مهم این است که مطالعات در حوزه ی طراحی ایرانی از نوع پژوهش کاربردی ست 

و یافته های عملیاتی آن برای ارتقای سطح کیفی زندگی در اختیار جامعه قرار خواهد گرفت.
پژوهش برای استفاده از پدیده های موجود و یافنت راه کارهای عملی و فناوری ها به کار می رود که با طرح پرسش از سوی پژوهشگر 
ا آزمون فرضیه هایی در جهت یافنت پاسخ تحقیق، ادامه می یابد و نتایج به دست آمده در راستای نیاز جوامع  آغاز می شــود. سپس ب
برشی به کار می رود. بنابراین هدف پژوهش کاربردی، اجرایی منودن نتیجه و ارائه ی راه حل های عملی و مفید، برای نیازهای مختلف 

زندگی است.
عبارت »طراحی ایرانی« ، اصطالحی توصیف گونه برای بازمنایی تصویری یا نقش آفرینی در حوزه ی فرهنگ ایرانی ست که به سبب 
خصوصیات معنایی، تصویری و فنی، از فرهنگ های دیگر متامیز می شود. فعالیت های طراحی، در مجموعه ی کامل هرنهای ایران 
از معامری تا صنایع دســتی، به صورت های مختلفی وجود داشــته و مسیر خاص خود را پیموده و به خوبی قابل شناسایی است. از 
نخستین منونه های باستانی طراحی ایرانی می توان به آثار باقی مانده از کشاورزان و سازندگان دوران نوسنگی اشاره کرد که منونه ی آثار 

آن ها، در نقاط مختلف ایران پراکنده است.
مفهوم طراحی ایرانی چیزی فراتر از طرح های سنتی است؛ رویکردی نوین برای دنیای معارص و بازارسازی جهانی با ویژگی های خاص 
ا تولید(.  خود. طراحی ایرانی؛ فعالیتی چند منظوره، فرارشته ای و جامع است که از ادبیات تا ساخت را در برمی گیرد )از صورت مسئله ت
نتیجه ی مورد انتظار؛ ارائه ی طرح های اصیل، با هویت و کاربردی است که متناسب با سلیقه و نیازهای زندگی مدرن و بازارهای نوین 

و مفاهیم زیبایی شناسی و... محصوالت و ایده های قابل رقابت و شایسته ای را در اختیار مخاطب قرار می دهد.

ی ران ی ای عات طراح طال اهداف م
- پرهیز از کپی برداری و تقلید؛ کمک به استقالل فکری، توجه به ایده ی طــراح، توسعه ی طرح های بومی، ملی و سازمانی
انی ایران زمین، نرش و توسعه ی فرهنگی ـ ـ ــای ملی و جهـ ایی با فرهنگ، هرن و ارزش هـ ـ ـ ـ - شناخت و فرهنگ سـازی؛ آشن
ــر، ِخرَد  جمعی، کار گروهی و تفکر میـان  رشتــه ای - رویکرد سیستمی و فرارشته ای؛ اتاق فکر اندیشمندان، مهندسی فکـ
- اصول طراحی ایرانی؛ دست یابی به مبانی طراحی ملی و مکتب تفکر ایرانشهری، پی ریزی بنیادین روش و اصالت طـراحی

ــا زندگی معارص، ایجــاد طرح های روشــمند و کاربردی به صــورت ملی و  - اجــرای طــرح؛ پروژه های عملی متناســب ب
بین املللی

نشریه اختصـاصی ُهنـر و فنـاوری دکوراسیـون داخلی و ُمبلمــان/ شماره سی پنجم
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- اشتغال پایدار و کارآفرینی؛ کمک به صنعت و تولید، گسرتش بازار محصوالت 
ساخت ایران، صادرات و تولید ثروت

- کیفیت طراحی؛ شکوفایی هرن، زیبایی شناسی و صنعت، برای تولید آثار ناب 
ا کیفیت با دیدگاه فرارشته ای و جامع و ب

ا فناوری مدرن، ترکیب سنت  - میراث و تکنولوژی؛ یافته های تاریخی آمیخته ب
و مدرنیته، طراحی هویت و برند ملی

داز؛ چشم ان
ی ان ه ی جه ت ایس اه ش گ ای ه ج ی ب اب ی ت دس

گنجینــه ی هرن و متدن ایران زمین، به قدری ارزشــمند و گســرتده اســت که 
می تواند در اختیار جامعه ی جهانی قرار گیرد و انتقال دهنده ی فرهنگ، ِخرد 
و معرفت، اخالق، زیبایی شناســی، برند ایرانی و نیز کارآفرینی و تولید ثروت 
ا کار گروهی و تفکر سیستمی، همکاری  باشد. رشد و شکوفایی طراحی ایرانی، ب
میان هرنمندان تجسمی و طراحان مختلفی مانند نقاشان، مجسمه سازان و 
گرافیســت ها تا معامران، طراحان صنعتی، طراحان شهری، طراحان منظر، 
طراحان مهندسی، زیباسازی، دکوراسیون، طراحان داخلی و... به دست خواهد 
آمد. جای ایران در میان هشت کشور صنعتی که خود را متولی صنایع جهانی 

و پرچم دار هرن و فرهنگ می دانند، خالی ست.
ری  رانشه ی و اندیشه ی ای ران ر ای ه پ اد س ی ن ب

»اصالت ایرانی دادگری و راستی ست، نه وابستگی به جغرافیا و قوم و نژاد«.
هر ایرانی که از راســتی و دادگری روگردان شــود، اگــر چه در جغرافیای ایرانی 
ا انیرانی است. قلمرو این تفکر به پهنای فرهنگی ایران زمین  باشد، غیر ایرانی ی
است. این پهنه نه با جغرافیا بلکه با مختصات یک اندیشه شکل می گیرد و 
بیش از هر چیز یک گسرته ی فرهنگی ست که می تواند ایرانیان را حول محور 

خود گرد آورد و وفاق همگانی ایجاد کند.
ی اس ن روش ش

مســیری که باعث هویت سازی و شکل گیری شخصیت و درک طراحی ایرانی 
خواهد شد.

فرآیند و روش مطالعات طراحی ایرانی در پنج بخش و ۱۲ زیرگروه، تقسیم بندی 
می شود؛

1( شناخت روش 2( سبک شناسی 3( مطالعات زندگی 4( اصول طراحی ایرانی
5( مدیریت طراحی و برندینگ

اخت  ن ش
هدف؛ آشنایی با روش شناسی برنامه ی پژوهش و آموزش طراحی ایرانی از طریق 

یک ساختار منسجم و مکمل.
وادی شناخت که به توصیف، اکتساب، ذخیره سازی، تبدیل و مورد مرصف قرار 

دادن دانش می پردازد.
شناســایی روش و شــیوه ی انجام کار جزو مهم ترین اصول اولیه است که از 
ا مبانی نظری را در بر می گیرد. روش شناســی و آشــنایی با  تعریــف موضوع ت
مفاهیم اولیه درجست وجوی پاســخ به پرسش هایی است که بنیان فکری و 
مسیر حرکت را مشــخص می کند و از دیدگاه مدیریت راهربدی، بسیار حائز 

اهمیت است.
چون؛ پرسش هایی هم

ایران، کدام طراحی؟/ طراحی ایرانی چیست؟/ چرا طراحی به شیوه ی ایرانی؟/ 
طراحی جهانی و همگانی کدام اســت؟/ روش و فرآیند پژوهش، آموزش و کار 
گروهی چیست؟/ مفهوم و معنای ساخت ایران چیست و چه می تواند باشد؟/ 
شناخت ماهیت طراحی از منظر فالســفه و حکام؟/ جامعه ی طراحان ایران 
چگونه می بایست بیندیشند و هم فکری کنند؟/ آگاهی و دانش طراحی ایرانی، 
چگونه و از چه طریقی به دست می آید و چگونه می تواند ملی و جهانی شود؟/ 
عموم مردم از این موضوع چه می دانند؟/ برای آگاهی عمومی چه باید کرد؟/ 

آگاهان جامعه و متخصصان چطور؟/ چه برنامــه ای برای مدیران داریم؟/ ما 
چگونه نســبت به روش و دانش مطالعات خود می توانیم عمل کنیم و آگاه 

ا آینده چطور می تواند باشد؟ شویم؟/ ترسیم مسیر و نقشه ی راه از ابتدا ت
شناخِت روش به شناسایی و تحلیل دانسته ها، یافته ها و چگونگی ارتباط میان 
مفاهیم و گزاره های مشــابه می پردازد؛ مانند دانش و آگاهی از ابتدای متدن 
تاکنون، آشنایی با اسطوره ها و ادبیات، تالش برای کشف ارسار، داستان پردازی و 
افسانه های کهن، چرایی و چگونگی استفاده از نتایج آن ها در توسعه ی کیفی 

زندگی امروز.
روش شناســی، پديده اي چندبُعدي است که ذهن و اندیشه را آماده ی پذیرش 
موضوع و جزئیات مسیر آینده می مناید. شناخت شناسی طراحی ایرانی، دارای 
ارزش های بنیادین و اندیشه هایی است که مبانی فکری و هویت ملی را شکل 
می دهد. ایجاد اندیشه و تولید ملی، وظيفه اي همگانی و تاريخي براي هر کس 

و البته همه ی دانش پژوهان است.
این بخش به دو گروه اصلی تقسیم بندی می شود؛ 

ی  ت اخ ن - روش ش
- مبانی نظری و شــیوه ی مطالعات طراحی ایرانی )چیستی و چرایی، اهداف، 

شاخص ها، متدلوژی، فرآیندها(
- مروری بر هستی شناسی، شناخت شناسی، روش شناسی، فلسفه و حکمت 

طراحی ایرانی
- باستان شناســی طراحی )بازگشــت تاریخی و موشــکافی، بازبینی متدن و 

یافته های طراحی، مهرازی و ُصنع(
- آسیب شناســی و راه کارهــا )چه بودیم؟، چه هســتیم؟، مشــکالت موجود 

چیست؟، راهربد حل مشکل کدام است؟(
- بوم شناسی و کهن الگوها 

- فالت ایران، شــناخت رسزمین و ایران شناسی، جغرافیا و طبیعت، ویژگی و 
نیازها، استعدادها و منابع طبیعی

- کهن الگو و اسطوره شناسی؛ شناسایی ارزش های منادین و میراث متدن، شعر 
و ادبیات، افسانه و حامسه

- تاریخچه ی باورها و اعتقادات؛ شناخت تفکرات ارزشی و اعتقادی، شکل گیری 
مفهوم امر مطلق و آفریدگار

- هویت ایرانی و ارزش های ملی؛ تحلیل سیر تاریخی تحول فکری، اندیشه ی 
ایرانشهری، هویت ملی و جهانی

ی  اس ن ک ش ب س
هدف؛ شناســایی و دسته بندی مکتب و سبک های هرنی، طراحی و معامری 

برای استفاده در طرح های امروزی.
سبک در لغت به معنای طور، عمل، طرز، روش، قاعده و شیوه است. مزیت 
سبک بر دیگر روش های طبقه بندی تاریخ هرن این است که می توان با حداقل 
مدارک و اســناد تاریخی و به وسیله ی خود آثار، روش های هرنی مشخصی را 
تعریف کرد و بیشــرتین آگاهی را از وضع هرن در دوره ای خاص به دست آورد. 
همین ویژگی، سبب فراگیری سبک و روش طراحی در مطالعات تاریخ هرن و 

دیزاین شده است.
پرسش های کلیدی؛ ماهیت و شکل گیری صفات سبک های هرنی و طراحی 
چگونه انجام می شود؟/ چگونگی تغییر سبک و مکتب هرنی؟/ چه عواملی 

باعث تغییر می شود و این تغییرات چگونه صورت می گیرد؟
ســبک، به خودی خود وجود ندارد بلکه مفهومی برای درک بهرت آثار اســت. 
مفهومی اعتباری که وجودش وابســته به نگرش ما نسبت به آثار هرنی و به 
خصوص توانایی ما در شناخت و درک خصوصیات هرن است. می توان گفت 
مجموعه ی صفات مشرتک آثار یک هرنمند سبک آن هرنمند است و صفات 
مشرتک سبک هرنمندان یک منطقه یا یک دوره نیز سبک آن منطقه یا دوره 

است.
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نشانه شناسی در فرآیند طراحی ملی، فعالیتی است که نقش مایه و منادهای 
ا به وسیله ی آگاهی از ماهیت  مختلف را مورد شناسایی و بررسی قرار می دهد ت
آن ها، بتوان نقوش و فرم های جدید را معرفی و الگوســازی منود. نشــانه ها 
ا به عنوان گنجینه ای گران بها مورد  و فرم ها بایســتی شناسنامه دار شــوند ت

استفاده ی همگان قرار گیرند.

ک ب ه و س ان ا نش ی ب ای ن روش های آش
ا نقاش، برای ترسیم نشانه و فرم و  مترینات دوبُعدی؛ مانند نگاه گرافیست ی

تهیه ی شناسه با مشخصات کامل.
مترینات ســه بُعدی؛ هامنند معامر و طراح صنعتی برای شناسایی فرم های 

فضایی و ترکیب و تغییرات آن ها
الگوسازی نشانه ها با روش های خالقانه برای تحلیل و دگرگونی، ایجاد مناد و 

فرم های جدید و نوآورانه

ین ران زم ی ای ک های هرن و طراح ب س
شــناخت آثار، روند شکل گیری تاریخ و متدن، تغییرات آثار هرن و طراحی در 

گذر زمان
دسته بندی و گونه شناسی، سبک های مختلف هرن، طراحی، ساخت و تــولید
أثیرات آن ها بــر یکدیگر، وضــع موجود،  ســبک های معــارص، مقایســه و ت

پیش بینی آینده

ی اس ن ه ش ان نش
ا نقوش و فرم های تاریخی؛ بررســی مفاهیم، معانی، فلســفه ی  آشــنایی ب

وجودی، تهیه ی شناسنامه
الگوسازی، ایجاد نقش مایه های نوین؛ نوآوری و بازسازی بر اساس نیازهای بازار 

و جامعه
طراحی و گسرتش ایده، نوآفرینی، نشانه و منادهای محلی، شهری، کشوری، 

ملیتی، جهانی

ی  ت زندگ ی ف ی کونت و ک ای س فض
هدف؛ آشنایی با سلسله مراتب مختلف زندگی در جامعه، از معامری خانه و 

تک بنا، تا شهرسازی و متدن پیرشفته.
واژه ی ســکونت گاه، دارای بار معنایی خانه و مسکن است و روش زندگی را در 

ذهن به یاد می آورد.
در میــراث فرهنگی ایران زمیــن، خانه و فضاهای زندگــی به لحاظ مفاهیم 
روح، هویــت و عمق معنایی، وابســتگی به معنویت را در خــود جای داده و 
شاخص های کیفی زیست را تعریف می کند. در فرهنگ ایرانی، مفهوم خانه 
هرگز به عنوان کارکردی موقت، صنعتی و رصفــاً کاربردی نبوده، بلکه دارای 
روح و جان است. خانه و زندگی بر پایه ی هویت و فرهنگ ایرانی شکل گرفته و 
عالوه بر رسیدگی به نیازهای مادی، بایستی به نیازهای معنوی، روحی و درونی 

انسان نیز پاسخ دهد.
هدف از مطالعات فضا و سبک زندگی، آشنایی با فلسفه ی چرایی و چگونگی 
ساخت و ساز خانه، باغ و انواع سکونت گاه و همچنین مهم ترین رویکردهای 

انسانی درباره ی شکل زندگی، ابزار و وسایل آن است.
برخی پرسش های مهم؛

- انــواع فضاهای زندگی از کل به جزء و ترتیب اهمیت فرم های ســاختامنی 
أثیری  کدام اند؟ شــکل معامری و ساخت و ساز در رسزمین های مختلف چه ت
بر زندگی دارد؟ فلسفه ی خانه و باغ، شهر و محله، کاروانرسا، مسجد، بازار و... 
چیســت و چگونه به وجود آمده است؟ آسیب شناسی زندگی امروز چیست؟ 
راه کارها و راه حل ها کدام اند؟ )تفکر حل مسئله( طراحان چه نقشی در اصالح 

عملکرد روش و کیفیت زندگی، شادی و نشاط مردم دارند؟

یکی از مهم ترین وظایف جامعه ی طراحان، حل مشکل، بهبود رشایط موجود 
و باالبردن ســطح کیفی زندگی ســت. این موضوع، فعالیتی حرفه ای است که 
به وسیله ی کار گروهی و تفکر سیستمی و در نظر گرفنت ارزش ها و زیبایی های 
اصیل و هویت ســاز به دســت خواهد آمد. این بخش به ســه دســته ی اصلی 

تقسیم می شود؛
ی ران ه ی ای ان خ

ا انواع سکونت گاه و فضاهای انسان ساخت، خانه و نیازهای آن - آشنایی ب
أثیرگذار: کاروانرساها، دروازه ها، کاخ ها و... - فـــرم های ساختامنی ویژه و ت
- آشنایی با شهر )شهرنشینی و انواع فضاهای شهری، شکل گیری میدان، محله 

و...(
ی ران اغ ای ب

- شیوه ی باغ سازی و باغ آرایی- استفاده از طبیعت و فرم های طبیعی- کاربرد 
هندسه، منطق و فلســفه در طراحی باغ و بوستان - شاخص های باغ ایرانی- 

اصول، مبانی و ضوابط طراحی
ی وه ی زندگ ی ش

- فلسفه ی زندگی؛ آشنایی با چیستی، چرایی و چگونگی زندگی، تفکر فلسفه، 
دین و متفکرین - ســبک زندگی؛ دســته بندی انواع شــیوه ی زندگی مبتنی بر 
روش، رفتار، دیدگاه و نوع زندگی مردم - کیفیت زندگی؛ تعاریف، شاخص ها و 

روش های ارزیابی، رده بندی کشورها، جایگاه ایران

ی  ران ی ای ول طراح اص
هدف؛ تعریف مشخصاتی که به عنوان مبانی درک برصی و راهنامی طراحی 

مورد استفاده قرار گیرد.
مطالعه و فراگیری یافته های قبلی کمک می مناید تا مشخصات و اصول 
خاصــی برای رویکرهای طراحی ایرانی شناســایی، مــورد آزمون و ارزیابی 
قــرار گیرد. تهیه ی اصول و ضوابط نیاز به پژوهش، رمزگشــایی و تحلیل 
و تفســیر موضوعــات مختلف دارد. آشــنایی با شــاخص ها و فرآیندها و 
اصول طراحی، جــزو مهم ترین مراحل کلیدی مطالعات طراحی اســت، 
زیرا نشــان دهنده ی شــیوه ی تفکر و همچنین کشف ارسار هرن و طراحی 
پیشــینیان بوده، و برای زندگی امروز راه گشــای مســیرهای حل مشکل و 
ــه در زمینه های مختلــف طراحی و هرن  ایجــاد طرح هــای خالق و نوآوران

ایران زمین خواهد بود.
برخی پرسش های مهم؛

- چگونه می توان اصول، شاخص ها و فرآیندها را شناسایی منود؟ کاربرد آن ها 
ــا این یافته ها به تعریف موارد مختلــف طراحی و بهبود وضع  چیســت؟ - آی
موجود کمک می کند؟ - چگونه طراحان مختلف می توانند به وسیله ی اصول، 
ضوابط و چک لیست ها طراحی کنند؟ - شخصیت پردازی طراح ایرانی و رعایت 
اخالق حرفه ای چیست و چطور شکل می گیرد؟ - یک تیم طراحی با تخصص 
و گرایش های مختلف چگونه می توانند در کنار هم کار کنند؟ - برای دست یابی 
طراحان ایرانی به عالی ترین سطوح جهانی چه باید کرد؟ - گام های موفقیت و 

روش های حرفه ای شدن کدام اند؟

ی  ول طراح دها و اص ن رآی ا ف ی ب ای ن آش
شناخت روش و گام های طراحی )تفکر طراحی یکتاگرا، شناخت کانون و مرکز 

طراحی و دلیل وجودی طرح(
شناخت اصول طراحی ایرانی )مبانی و عنارص، رویکرد و تعاریف، شاخص ها، 

اصول و چک لیست(

ه ای رف الق ح اخ
طراحــی و مهــرازی؛ طراح کیســت؟ رشح وظایف، مأموریت، شــیوه ی تفکر، 

شخصیت، رفتار و منش طراحانه

20
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مطالعات انسانی؛ روان شناســی، جامعه شناسی، مردم شناسی، چگونگی 
ارتباطات فردی و تعامل طراح با دیگران

مســئولیت طراحی؛ ایجاد حس مســئولیت پذیری و رعایت حقوق فردی و 
اجتامعی، مسئولیت فردی، سازمانی و محیطی

فتوت نامه  ها؛ سابقه ی تاریخی مرام نامه و فتوت نویسی، اخالق جوامنردی، 
مدارا و رعایت حق مشرتی

ی ان طراح ام شگ ی پی عرف م
ی ت اخ ن ایی ش ب زی

فلســفه ی زیبایی؛ تحلیل چیستی و چرایی ادراک زیبایی، چگونه به  وجود 
می آید و چه نقشی دارد؟ نظر فالسفه و متفکرین

هرن و زیبایی شناسی؛ تعاریف، اشرتاک ها و تفاوت ها، نظر طراحان معارص 
و آموزش روز جهانی، بررسی دیدگاه ها

اصول و شــاخص های زیبایی؛ عنارص و اصول زیباشــناختی، شاخص های 
زیبایی شناسی ایرانی، روش های ارزیابی

گ  ن دی رن ی و ب ریت طراح دی م
هدف؛ آشنایی با مهم ترین ابزار رهربی و مدیریت برای برنامه ریزی، درک و 

کنرتل پروژه های طراحی.
مدیریت طراحی فعالیتی فراگیر، منظم و منســجم اســت که مســیری 
ا اجرا را در بر  می گیرد و شامل فرآیندهایی  تعریف شــده از گام اکتشاف ت
مســتمر، تصمیم گیری های مرتبط با کســب و کار و راهربدهایی ســت که 
نــوآوری را تســهیل می کند و به خلــق محصوالت، خدمــات، ارتباطات، 
ا  محیــط و برند هایی می پردازد که به گونه ای مؤثر طراحی شــده باشــند ت
کیفیــت زندگی را بهبود ببخشــند و بازار را به دســت بگیرنــد. مدیریت 
طراحی یک فعالیت جامع و بلندمدت است که وظایف رهربی و ارتباطی 
فرآینــد طراحی را در بر  می گیرد )می توان با محصوالت، ارتباطات، محیط 
و خدمات، به صورت یــک کل و در چهارچوب یک نظام یکپارچه مواجه 

شد(.
به کارگیــری مســتمر و ادغــام مقولــه ی طراحــی در متامــی فرآیندهای 
ا بــه رسعت به فرصت های  توســعه ای به افــراد و گروه ها کمک می کند ت
تازه و رشایط پیش بینی نشــده ی بازار پاســخ دهند )مهارت حل مســئله، 

سودآوری و مهندسی آینده(.
متامی مفاهیم و ارزش های مهم مطالعات طراحی ایرانی، به کمک ابزار 
و داده های مدیریت طراحی به صورت پروژه های کوچک و بزرگ، مترینات 

و مشاهدات مختلف، بایستی مورد آزمون قرار گیرد.
برخی پرسش های مهم؛

ــه کیفیت بهرت وجود دارد؟  - آیا روش هایی برای بازطراحی و دســت یابی ب
چک لیســت مدیریت چــه می تواند باشــد؟ - چگونه می تــوان به طرحی 
مطلوب، جذاب و مناســب بازار دســت پیدا کرد؟ پیش بینی آینده چگونه 
ــا برندینگ چیســت و یک تیم  اســت؟ - تعریــف فرآیند هویت ســازی ت
حرفه ای چگونه بدان دســت می یابد؟ - تقســیم بندی های اصلی و مهم 
دیزایــن جهانــی و طراحی ایرانــی کدام انــد و چگونه در کنــار هم قرار 

می گیرند؟

ازی  رندس ریت و ب دی م
ا  ــا مفاهیــم راهــربدی؛ از رشح وظایــف مدیریــت طراحــی ت آشــنایی ب

هویت سازی، برندینگ ملی و سازمانی
گونه شناســی؛ معرفی شــاخه های مختلــف طراحی محصــول، محیط، 

خدمات و زیرمجموعه های آن ها
فعالیــت میان رشــته ای و فرارشــته ای، نگرش سیســتمی و کار گروهی و 
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ارتباطات جامعه و گروه طراحی
اقتصــاد طراحی؛ نقــش طراحی در اقتصــاد، کارآفرینی و اشــتغال زایی، 

بازارسازی و شناخت بازار، درآمد و تولید ثروت
آموزه هــای مهــم؛ مدیریت نویــن و مدیریت ســطح پنجــم، مطالعات 

آینده شناسی و پیش بینی مسائل جامعه

ریت پروژه دی م
ا اجرا، فعالیت براساس آموزه ها و یافته های  فرآیند کامل موضوع طراحی ت
ا نتیجه ی  مطالعات طراحی ایرانی. از انتخاب موضوع و شناخت مشکل ت

نهایی، بررسی صورت مسئله، اهداف، برآیند کار و بازخورد نهایی...

ی ران ی ای ول طراح اره ی اص ده ای درب ی ک چ
مطالعات و بررســی هرن، معامری و طراحی در طول تاریخ نشان دهنده ی 
فرهنگ، فلسفه، حکمت، بینش مردم و هرنمندانی ست که آثار متنوعی 
ا توجه  را پدید آورده اند. امروزه بسیاری از متفکران، معامران و هرنمندان ب
ــه آثار مختلف در حال شناســایی اصولی هســتند که به وســیله ی آن ها  ب

بتوانند طراحی به شیوه ایرانی را تعریف منایند.

ی ران ی ای ول طراح ی از اص برخ
- اختــالط فرهنگ هــا و منودهای چندفرهنگی؛ کــه به دلیل وجود اقوام 
و عبــور فرهنگ هــای مختلف، باعث غنــای فرهنگی و هــرنی آثار ایران 
زمین، و گســرتش چشــم گیر و منحرص به فرد آن در جهان باســتان بوده 
اســت. - طراحی ایرانی التقاطی است؛ ایرانیان از دیرباز بهرتین آثار هرنی 
و زیبایی شناســی را مورد اســتفاده قرار می دادند و آن ها را آمیخته با ذوق 
و ســلیقه ی خود به گونه ای می ســاختند که مناسب با روش زندگی و نگاه 
خودشان باشد. - یگانگی و پراکندگی )نگاه وحدت و کرثت(؛ این خصوصیت 
در بســیاری از آثار هرن و معامری و مذهبی دیده می شود؛ به دلیل اعتقاد 
بــه وحدانیت و نیروی واحد آفرینش و هســتی که نشــان می دهد متامی 
پیچیدگی های جهان به ســوی قادر مطلق حرکــت می کند. تفکر طراحی، 
هندســه، خط و احســاس در تزئینات هرنی، همین گونه شــکل می گیرد. 
- طراحــی ایرانــی دارای داســتان پردازی، روایت گــری و گنجینــه ی ادبیات 
پارسی ست. - طراحی ایرانی دارای ظرافت، شاعرانگی و طبع لطیف ویژه ی 
مردم خود است. - طراحی ایرانی نشانگان مکتب های هرنی رسزمین خود 
را دارد؛ مانند خوش نویسی، نقاشی، تذهیب، معامری و... - طراحی ایرانی 
برگرفته از طبیعت و نعمت اســت که همراه با شکرگزاری کامل می شود. 
- طراحی ایرانی ُمداراطلب و صلح جو، به دور از خشــونت، پلیدی، جنگ 
و زشتی و همواره به دنبال آشتی است. - طراحی ایرانی یادآورنده ی بهشت 
و باغ هــای پردیس اســت که منونه ی آن در فرش ایرانــی، زیر انداز، طراحی 
پارچه و لباس، نشــان دهنده ی رسزمین جاوید و طبیعت نیکو در حکمت 
پردیــس ایرانی و دنیای آخرت بوده اســت. - طراحــی ایرانی دارای عظمت، 
ــا متانت و در عین حال آرام و مهربان اســت.  شــکوه و رسبلندی همراه ب
- طراحی ایرانی زیبایی شناســی ویژه ی خود را دارد. به شــیوه های مختلف 
بومی - باســتانی، زیبایی و عملکرد را در کنار هم قرار می دهد، به گونه ای 
کــه در هر رسزمین و در هر دوره ی سیاســی – حکومتی، شــاهد تغییرات 
ســبک و مکتب شناسی قابل شناسایی بوده و دارای ویژگی های مخصوص 
به خود است. - طراحی ایرانی دارای عشق و دل دادگی ست، از وجود انسانی 
ا. - طراحی ایرانــی دارای رضورت،  ب ــا معبــود و مقصود و یک زندگــی زی ت
دلیل وجودی، کارکرد و عملکرد تعریف شده است و بیهودگی در آن وجود 
ا اندیشــه ی ایرانشهری و هویت باشکوه و پرافتخار  ندارد.- طراحی ایرانی ب
این مرز و بوم ارتباطی مستقیم دارد. - طراحی ایرانی یعنی خانه ی ایرانی 

با متام معانی، حکمت و فلسفه ی عمیق درونی خود.
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ه: دم ق م
تاریخچه خرید و فروش در جهان قدمتی به درازای تاریخ برشیت دارد. خرید و فروش 
ا اولین مبادله "کاال به کاال" شکل منسجم خود را پیدا کرد و با رضب اولین  اجناس، ب
ا افزایش نیاز جوامع به  سکه به صورت متمدن درآمد. از آن تاریخ تاکنون، همزمان ب
محصوالت بیشرت و متنوع تر، روشهای عرضه و فروش کاال نیز، دستخوش تغییرات 

چشمگیری شده است.
پــس از پدید آمدن حجره، دکان ها و در ادامه فروشــگاهها، پاســاژها، مراکز خرید، 
فروشــگاههای زنجیره ای و بزرگ و مراکز منایشــگاهی دامئی یا موقت  که تا همین 
اً تنهــا جایگاههای عرضــه کاال به خریداران  ب چند ســال اخیر متــداول ترین و تقری
ــز به نام  ـ ـ ــریع پدیده ای شگفت انگی ـ محســوب می شدند حضور ناگهانی و سـ

شبکه های اجتامعی، روال مرسوم و رایج خرید و فروش کاال را در هم شکست.
امروزه، گسرتش رسانه های دیجیتال و امکان تبادل اطالعات از طریق فضای مجازی 
موجــب ایجاد تغییرات قابل توجهی در تعامالت اقتصــادی میان کاربران اینرتنت، 
رشکتها و رسمایه گذاران حوزه های مختلف شده است. تغییراتی که تجارت و خرید 
و فروش کاال و خدمات را از شــکل ســنتی خود خارج کرده و دریچه تازه ای را به روی 

تاجران و مشرتیان گشوده است.
ا افزایش  در این بین، محصوالت مربوط به صنایع چوب و مبلامن که به ویژه امروزه ب
سطح رفاه و انتظارات مردم، موارد استفاده چشمگیری پیدا کرده اند، به دلیل بازار 
تقاضای وســیعی کــه دارند از این قاعده مســتثنی نبوده اند. لذا ترشیح و بررســی 
گســرتده تری درباره جوانب مختلف این نوع از عرضه و تقاضا در این حوزه رضوری 

است.

تعاریف:
ازی:  ج ای م Cyberspace فض

نانــد تونیس" و تالش او بــرای تعریف دو گونه تجمع انســانی یعنی  از زمــان "فردی
»اجتــامع« مقابــل »جامعه« به بعــد، همه متفکــران علوم اجتامعــی و فرهنگی 
»رودررو بودن«، »محدودیت تعداد« و »ابتناء بر روابط عاطفی و نه روابط عقالنی« 
را از خصلت هــای بنیادی اجتامع عنوان کرده انــد. هر چند، روابط کاربران در فضای 
مجازی ارتباطی با واسطه و نه رودررو است اما بسیاری از پژوهشگران متایل دارند از 

اصطالح »اجتامع« برای اشاره به جمع کاربران اینرتنتی استفاده کنند.

Social Network :ی امع ت که اج ب ش
)پارک و همکاران( طی تحقیقات خود در ســال 2015 میالدی به این تعریف از شبکه  
اجتامعی رســیدند و آن را مجموعه ای از افراد، ســازمانها یا سایر نهادهای اجتامعی 
ا  دانســتند که از طریق مجموعه ای از روابط اجتامعی مانند دوســتی ها، همکاریها ی
ا یکدیگر ارتباط برقرار می کنند؛ )الهیرا و موسلی( نیز در هامن سال،  تبادل اطالعات ب
ا استفاده  شبکه های اجتامعی را  نوعی فن آوری دانستند که به ترویج آگاهی جمعی ب
از مذاکــرة اجتامعــی در میان گروهی از افراد که به یک هدف یا یک عمل مشــرتک 

مشغول هستند، توجه دارد.
 پیش از ایجاد شبكه های اجتامعی مجازی )Virtual Social Network(، ابزارهایی نظیر 
پیامك، ایمیل، انجمن های اینرتنتی و وبالگ ها تنها رسانه های مطرح برای بازاریابی 
غیرحضوری بودند اما پس از پیدایش نخســتین شبكه های اجتامعی مجازی كه در 
ابتدا مبتنی بر سایت های دوســت یابی بودند، تحول بزرگی در شیوه بازاریابی پدید 

آمد.
کلــس میتس )Classmates.com( به نوعی نقطه آغاز شــبکه هــای اجتامعی بود که 
اً ثابت کرد که ایده پیوســنت افراد به شکل مجازی، ایده خوبی است. پس از آن  ب تقری
 ،)Linkedin( لینکدین ،)Twitter( توییرت ،)Instagram(اینستاگرام ،)Facebook( فیس بوک
پینرتســت )Pinterest( و یوتیوب )Youtube( به عنــوان محبوب ترین و پرکاربردترین 
شــبکه های اجتامعی مجازی در رسارس دنیا روی کار آمده و برندهای معترب بســیار 
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زیادی جهت معرفی محصوالت و برقراری ارتباط با مشــرتیان خود از آنها 
استفاده می کنند.

بهــره مندی از خدمات شــبکه های اجتامعی، روزبــه روز محبوبیت و رواج 
بیشــرتی پیدا می کند. هم اکنون سایت های شــبکه های اجتامعی، بعد از 
ا ام. اس. ان )MSN( و موتورهای  درگاه های وب بزرگ، مانند یاهو  )Yahoo( ی
جستجوی وب مانند گوگل )Google( و کروم )Chrome( به پراستفاده ترین 

خدمات اینرتنتی تبدیل شده اند.

Digital Marketing :ی ت رتن ن ی ای اب ازاری ب
 به مجموعه ای از فعالیتها یا خدمات گفته می شود که در راستای معرفی 
ا اســتفاده از اینرتنــت انجام پذیرفته  و شناســاندن محصول یا خدمات، ب
و در این راه از روشــهای مختلفی مانند بهینه ســازی موتورهای جســتجو 
)ســئو(، بازاریابی شــبکه های اجتامعی، ایمیل مارکتینگ، بازاریابی محتوا  
ـــویسی و ... استفاده می کنند. بســرت اصلی دیجیتال مارکتینگ،  ـ و بالگ ن

رسانه های دیجیتال و شبکه های اجتامعی مجازی است.
ا افزایش رضیب نفوذ شــبکه های اجتامعــی، به تدریج بازاریابی از حالت  ب
محیطــی و چهره به چهره فاصله گرفته و نوع جدیدی از خود را در محیط 

مجازی و به شکل تجارت الکرتونیک نشان داده است.

Furniture :امن ل ب م
اثیه و لوازم اطالق می شود که جهت تأمین و  به مجموعه ای از وســایل، اث
افزایش سطح آسایش، ایمنی و رفاه زندگی انسان تولید و استفاده می شود. 
از نظر کلی، مبلامن در دو دســته بندی اصلی قرار می گیرد. دســته اول که 
برخی حتی به عنوان اجزای اساسی و رضوری ساختامن محسوب می شوند، 
ا کاربرد عموماً خانگی  "مبلامن داخل ساختامن" نام دارد که شامل مبلامن ب
مانند کابینت آشــپزخانه، مبلــامن ناهارخوری و پذیرایــی، پارکت، مبلامن 
نشیمن، خواب، کودک و نوجوان، رسویس بهداشتی، صوتی تصویری، درب 
ا کاربــرد اداری و کار،  و چهارچــوب، پنجــره دو جداره چوبی و نیز مبلامن ب

هتلی، رستورانی، فروشگاهی، آمفی تئاتر و ... است.
دســته دوم، به عنوان "مبلامن خارج از ســاختامن" مطرح شده و انواع 
گوناگونــی از قبیــل مبلــامن فضای باز، شــهری و ... را در بر می گیرد. 

)1384 )داوود ربیع 

Virtual Messenger :ازی ج ان م ام رس ی پ
ــال اطالعیه ها یا حتی  ـ ـ در سالهای اخیر، سازمانها و رشکت ها جهت ارسـ
ــام رسان های  ـ ـ ی ــود از پ ـ ـ ـــوالت خـ ـ ـ معرفــی، فروش و تبلیغات محصـ
مجازی مختلفی نظیر واتساپ )WhatsApp( و تلگرام )Telegram( استفاده 

کرده و مخاطبان زیادی را به خود جذب کرده  اند.
أثیرات شبــکه های اجتمــاعی مجــازی بر عـرصه کسب و  لــزوم بررسی ت
کار امروزه، حضور شبکه های اجتامعی و روی آوردن به دیجیتال مارکتینگ، 
تحولی عظیم در عرصه کسب و کار و بازاریابی به وجود آورده و آمار و ارقام 
نشان دهنده  درآمدهای میلیارد دالری حاصل از ورود شبکه های اجتامعی 
ا بیست سال  و دیجیتال مارکتینگ در دنیای تجارت امروزی هســتند. اگر ت
ا اینرتنت آشنایی داشتند، این روزها  پیش، تنها درصد اندکی از مردم عادی ب

حتی کودکان نیز برای رسگرمی و آموزش از اینرتنت استفاده می کنند.
مردم برای خرید مواد غذایی، پوشاک، لوازم منزل، محصوالت فرهنگی و... 
از اینرتنت اســتفاده می کنند. برای یافنت کوتاه ترین مسیر به مقصد مورد 
نظرشان از اینرتنت کمک می گیرند و حتی اوقات فراغتشان را در دنیای وب 

می گذرانند.
ا تبلت  خوِد شــام چقدر از ســاعات روز را در گوشــی های همراه، لپ تاپ ی

خود و به صورت آنالین ســپری می کنید؟ در مقایســه، چند ســاعت را به 
متاشــای تلویزیون، مطالعه  کتاب، روزنامه  یا مجالت اختصاص می دهید؟ 
ا آغــاز آگهی های تلویزیونی،  چقدر این تجربه را داشــته اید که هم زمان ب
انیه را هم به گوشی هوشمند خود  رساغ موبایل خود بروید و هامن چند ث

اختصاص دهید؟
اگر این ارقام، تفاوت قابل توجهی با هم داشــته باشند، شام تنها نیستید. 
در سال ۲۰۱۶ میالدی، مدت زمان روزانه ای که یک کاربر عادی به صورت آنالین 
ســپری کرده، از مجموع زمان رصف شــده  او برای رســانه های آفالین مانند 
)رادیو، تلویزیون، بیلبوردهای شــهری، مجالت و روزنامه ها و …( بیشــرت 
بوده است؛ چنانچه سایت یوتیوب اعالم کرد که دو سوم کاربرانش هم زمان 

با متاشای تلویزیون به دیدن ویدئوهای این سایت می پردازند.

رتبط ع م ای ن امن و ص ل ب ر حوزه م ازی ب ج ی م امع ت که های اج ب رات ش ی أث ت
 صنایــع چوب و مبلامن در اغلب نقاط جهان ســهم شــایان توجهی از بار 
اقتصادی را به دوش می کشــند. در کشــور ما نیز صنعت چوب و مبلامن 
بیــش از 150 هزار میلیارد تومان گردش مالی در زنجیره های متعدد تأمین، 
تجارت، تولید، خدمات، توزیع، تحقیق و آموزش در رسته های مواد اولیه، 
ماشین آالت، ابزار، یراق آالت و انواع فرآورده ها از جمله مبلامن و دکوراسیون 
ا میزان 8 درصد از کل ســطح اشتغال کشور در بخش صنعت )با حدود  و ب
100 هــزار کارگاه کوچک و متوســط و کارخانه های بــزرگ و غیره( به خود 
اختصــاص می دهد که تنها در بخش مبلامن خانگی و اداری و کابینت 
آشــپزخانه مبلغــی حدود 10 هزار میلیارد تومان در ســال فروش دارد. 

)1399 )داوود ربیع 
ا لوکس مورد نیاز  ایــن صنعت، به دلیل تنوع محصوالت تولیدی رضوری ی
جامعه، ناگزیر از حضور و روی آوری به شــبکه های اجتامعی مجازی بوده 
أثیرات قابل توجــه ورود دیجیتال مارکتینگ در ایــن صنایع، روی  اســت. ت
کمیت و کیفیت عرضه و تقاضای کاالهای تولیدی به هیچ عنوان قابل انکار 
ا این حال، هنوز اصناف و اشــخاصی هستند که با دیده تردید و  نیســت. ب
اً نو ظهور نگریســته و اعتــامد چندانی به آن  بدگامنی به این پدیده نســبت

ندارند.
فروشــگاه های اینرتنتی نیز مانند فروشــگاه های فیزیکی پیچیدگی های 
ــا و معایبی  خــاص خود را داشــته و مانند ســایر کســب و کارها دارای مزای
ا بررســی جوانب مختلف روی آوردن به  هســتند. در این مقاله برآنیم که ب
دیجیتــال مارکتینگ در دنیــای کهن صنعت چوب، دیدگاه روشــن تری به 

دست اندرکاران این حوزه ارائه دهیم.

ا روش  ایســه ب ق گ در م ن ی ت ارک ال م ت ی اده از دیج ف ــت ای اس زای دالیل و م
داران ری رای خ اال ب ای ک اض ی تق ت ن های س

• دسرتســی جهانی سهل و آســان به کاالهایی نظیر انواع مبلامن، رسویس 
خواب، کمد، کتابخانه، میز و صندلی، کفپوش، دیوارپوش، میزهای عسلی، 
تلویزیون، جلو مبلی، ســت های ناهارخــوری و صدها محصول مورد نیاز 
فضاهای مختلف خانگی، اداری، رستورانی، آموزشی، درمانی، آزمایشگاهی، 

حمل و نقل، تجاری و فضای باز و همچنین، خدمات مربوط به آنها.
• امکان دسرتســی و بازدید تقریبا متام اقشــار جامعه از انواع محصوالت 

ا لوکس مبلامن یا دکوراسیون به صورت آنالین. اکونومی ت
• امــکان ثبــت نام و عضویــت رایگان بــرای عموم مردم و اســتفاده 
بدون پرداخت هزینه از فروشــگاههای موجود در شبکه های اجتامعی 

مجازی.
• دسرتسی کامل به اطالعات فنی و ظاهری محصوالت.

• افزایش اختیار و قدرت تصمیم گیری جهت خرید به دلیل امکان مقایسه 
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محصوالت متنــوع و ارزیابی آنها از لحاظ قیمت، کیفیــت، کارایی، ابعاد، 
ا توجه به  رنگ، جنس، طرح و خصوصیات دیگر و انتخاب بهرتین گزینه ب
بودجه اقتصادی، نوع کاربرد و هامهنگی با دکوراسیون فضای مورد نظر و 

سلیقه شخصی.
• امکـان دستــرسی به کاالهایی در خارج از منطقه جغــرافیایی و سکونت.
• رصفه جویی در زمان انتخاب و خرید کاال و در نتیجه جلوگیری از خستگی 
ــه دلیل عدم رصف زمــان طوالنی در مراکــز خرید یا  جســامنی خریدار )ب

شوروم های بزرگ و متعدد عرضه کاالهای مبلامن و دکوراسیونی(. 
• انعطاف پذیری در زمان خرید و امکان خرید در متام ساعات شبانه روز.

أثیرات غیرمستقیم سودمند  • عدم نیاز به تحرک فیزیکی،که خود موجب ت
دیگــری مانند: رصفه جویی در زمان و هزینه های ایاب و ذهاب، عدم نیاز 
به اســتفاده از وسایل نقلیه شــخصی یا عمومی، کاهش ترافیک و کاهش 
مرصف سوخت شده و به نوبه خود، کاهش میزان آلودگیهای جوی و صوتی 
و حتی برخی بیامریهای ایجاد یا تشدیدشــونده توسط این عوامل را در پی 

دارد.
• امکان اعالم  نظر در مورد محصول خریداری شــده و مطلع کردن ســایر 

مشرتیان بالقوه از نقاط ضعف یا قدرت کاالی مزبور.
ا تخفیفات در زمان های  • امکان اســتفاده آســان و رسیع از خدمات ویژه ی
برگــزاری کمپین، جشــنواره و اســتفاده از خدمات خرید اقســاطی برخی 

فروشندگان.
• افزایش سطح رضایت از کاالهای خریداری شده، در نتیجه افزایش سطح 
اســتاندارد و کیفیــت محصوالت مبلامنــی به دلیل تعــدد و رقابت مابین 

تولیدکنندگان و عرضه کنندگان حارض در فضای دیجیتال مارکتینگ.

ای  ا روشه ایسه ب ق گ در م ن ی ت ارک ال م ت ی اده از دیج ف ت ای اس زای دالیل و م
ان دگ ن روش رای ف اال ب ه ک رض ی ع ت ن س

• باال بودن رسعت عرضه و منایش محصوالت به تعداد نامحدود.
• امکان ارائه و منایش محصوالت به تعداد بسیار زیادی از مشرتیان، بدون 

توجه به مکان جغرافیایی فروشنده یا مشرتی.
ا اجاره فروشگاه و کاهش هزینه های رسبار،  • حذف هزینه باالی خرید، رهن ی
ماننــد هزینه آب، بــرق، گاز، مالیات و ... که در برابــر هزینه های احتاملی 
  market place ا اســتفاده از فضای راه اندازی و طراحی وبســایت شخصی ی
که برخی پلت فرم ها جهت اســتفاده و حضور عرضه کنندگان محصوالت 

مبلامنی فراهم می آورند، بسیار ناچیز می کند.
اییــن بودن هزینه های مربوط به اســتخدام و پرداخت حقوق پرســنل  • پ
و نیروهای فروش و بازاریابی نســبت به حالت ســنتی فــروش در بازارهای 
مبلامن، به دلیل نیاز به تعداد کمرت پرســنل و اســتفاده عمده از کارمندان 

غیر حضوری و دورکار.
• پایین بودن و در عین حال، نتیجه بخش تر بودن هزینه تبلیغات در فضای 
آنالین دیجیتال مارکتینگ، در مقایســه با قیمت های رسسام آور تبلیغات 
ا بیلبوردهای شهری، به ویژه برای کسب   آفالین مانند تیزرهای تلویزیونی ی
و کارهای کوچک و زود بازده فعال در حوزه صنعت مبلامن و شــاخه های 

مربوط به آن.
• امــکان ارتباط نزدیک با مشــرتیان و پاســخگویی به ســؤاالت و ابهامات 
احتاملی ایشان راجع به محصوالت که در نهایت منجر به افزایش رضایت و 

وفاداری خریداران می شود.
• امکان وایرال شــدن و دیده شــدن همگانی پســت ها و مطالب مربوط به 

فروش و بازاریابی محصوالت.
ا بهینه ســازی خط مشــی اصلــی تولید یا عرضه  • امــکان تعیین، تغییر ی
ــا آگاهی از عالیق، نیازها و ســالیق مخاطبان و مشــرتیان از  محصوالت ب

ــان. ـادات ایشـ ـ ـادات و انتقـ ـابی نظــرات، پیشنهـ ـ ــریق تحلیل و ارزی طـ
• قابلیت انجام معامالت در سطوح بین املللی و ایجاد بازار هدف پر سود 
ا کیفیت  ورای مرزهای کشــور از طریق عرضه محصــوالت و فرآورده های ب

مختص آن کشور )از قبیل کاالهای چوبی منبت کاری شده در ایران و ...(.
• کاهش ســاعت کاری مســتمر و عدم نیاز به حضور دائم روزانه در محل 

کار، به دلیل خصلت ذاتی استفاده از شبکه های مجازی اجتامعی.
• امکان ایجاد نظرســنجی آنالین از مشــرتیان و کشــف دالیل فروش نرفنت 

برخی کاالهای خاص و تالش جهت رفع این موارد.
• درآمدزایی از طریق تبلیغ برای سایر رشکتها و تولیدکنندگان در صفحات 

مجازی فروشندگان صاحب نام و پرکاربر.
• امــکان نظــارت کردن و اطالع یافنت از چند و چــون فعالیت رقبا و بهبود 
ا ایشان. جایگاه خود در حوزه صنف و صنعت چوب و مبلامن در مقایسه ب

• عوامل مؤثر بر بهره وری موثرتر فروشندگان محصوالت مبلامنی در دنیای 
دیجیتال مارکتینگ

• قدم نخست در تبیین هر اسرتاتژی، مشخص کردن اهداف است. پیش از 
رشوع دیجیتال مارکتینگ باید بدانید چرا می خواهید به آن روی بیاورید و 
فعالیت شــام در این حوزه، نیاز کدام بخــش از مخاطبین را رفع می کند؟ 
این موضوع در حوزه مبلامن که تنوع محصول باالیی دارد، اهمیت بیشرتی 

می یابد.
• امــروزه، در اقتصــاد جهانــی وفــاداری مشــرتیان، کلید مهــم موفقیت 
ا افزایش وفاداری  مشرتیان، سهم بازار و میزان  تجاری محســوب می شود. ب
ســوددهی بنگاه های اقتصــادی نیز افزایش خواهد یافت. این مســئله در 
صنعت مبلامن نیز که به دلیل گرانی مواد اولیه و دستگاهها و ماشین آالت، 
اً باالی تولید، مشکالت و مســائل مربوط به واردات و تأمین  ت دشــواری نسب
ا باال عرضه  مواد اولیه و ... معموال کاالهایی با قیمت های متام شــده نسبت
أثیر چشمگیرتری دارد. بنابراین، الزم است به عنوان تولیدکننده  می شوند، ت
یا واحدهای اقتصادی مربوطه، اســرتاتژی های مؤثر و کارآمدی جهت درک 
رفتارهــای خریــد و تقاضای مشــرتیان، در نظر گرفته و بــه صورت کامال 
ــان انگیزه باالتر و  ا ایجاد مشــرتیانی وفادار، در آن ا ب هدفمنــد اجــرا کنید ت
قوی تری جهت افزایش و اســتمرار در خرید و نیز تشــویق و ترغیب سایر 

مخاطبان به مراجعه و خرید از برند خودتان، ایجاد کنید. 
• شــبکه های اجتامعی فضای ایده آلی جهت اجرای کمپین هایی هســتند 
که صاحبان کســب و کار با هوشــمندی می توانند روی موج آن سوار شده 
ــه تعداد طرفــداران و مشــرتیان بالقوه خود  و ضمــن تبلیــغ برند خود، ب
بیفزایند. لذا پیشنهاد می شود شام به عنوان فعال در حوزه تولید و عرضه 
ا برگزاری یا رشکت در کمپین  محصوالت مبلامنی، در فواصل زمانی منظم ب
ا این حوزه،  ها، جشــنواره های فروش یا مســابقات رسگرم کننده مرتبط ب

تعامل و ارتباط خود با مشرتیان را افزایش دهید.
ا یکدیگر به  • از آنجاییکه در شــبکه های اجتامعی کاربــران عقاید خود را ب
اشــرتاک می گذارند، توجه کافی و مناســب به نظرات ایشان، داشنت ارتباط 
ا و پاســخگویی شــفاف، جامع و محرتمانه به سؤاالتشــان، از  و تعامل پوی
اً از  ب جمله روشهای مؤثر در ایجاد و تثبیت مشرتیان وفادار می باشد که غال
أثیر چشمگیری در افزایش  برند محبوب خود، حامیت کرده و بدین ترتیب، ت
سطح فروش و درآمدزایی خواهند داشت. چنانچه مطالعات )لو و همکاران( 
در سال 2008 میالدی نشان داد که 60 درصد خریداران محصوالت در فضای 
آنالیــن، پیش از تصمیم گیری به خریــد، نظرات دیگر اعضا را مدنظر قرار 

می دهند.
• دعــوت از کارمندان، رشکای تجــاری، حامیان مالی و دوســتان برای دنبال 
کردن و به اشرتاک گذاری پست های شام، به ویژه زمانی که قصد معرفی و 
رومنایی از محصول جدیدی را دارید، به راحتی دایره مخاطبان و مشــرتیان 
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بالقوه و در نهایت، مشرتیان حقیقی محصوالت شام را افزایش خواهد داد.
• با شناســایی عالیق و نظرات مشــرتیان وفادار نکته  ســنجی که به موارد 
ظریفی همچون طراحی صفحه فروشــگاه آنالین شام اهمیت می دهند و 
اعامل ســالیق کلی ایشــان در فروشــگاه مجازی خود، تجربه خرید را برای 
ایشــان شخصی سازی کرده و  میل به خرید و تعامل اقتصادی را در ایشان 

باالتر خواهید برد.
•  تهیــه لیســتی از ایمیل افرادی که به هر دلیلی از وبســایت شــام بازدید 
کرده اند، می تواند منبع خوبی جهت ارسال پیامهای تبلیغاتی گاه به گاه و 

نه البته مزاحمت ساز   و جذب مشرتیان بالقوه از این طریق باشد.
• به دلیل تغییرات رسیع و لحظه ای در دنیای اینرتنت، الزم اســت شــام و 
دیگر صاحبان کسب و کارها با نحوه کارکرد شبکه های اجتامعی و تغییرات 
ا این تغییرات،  آنها آشنا بوده و صفحات فروشگاهی مجازی خود را همگام ب
به روزرســانی کنید. فعالیت و به روز رسانی مستمر، منظم و هدفمند در 
فروشــگاه مجازی، بدون شــک عامل مهمی در تثبیت و شناســاندن برند 

محصوالت مبلامنی شام خواهد بود. 
ا نیازهای مشــرتیان،  • توجــه و اهتامم به تولید محتوای غنی و مناســب ب
از پایه های اساســی بازاریابی اینرتنتی محسوب می شود که افزایش میزان 
تعامــل، بهبود ســئو و در نهایت افزایــش میزان فروش و ســودآوری را به 
دنبــال خواهد داشــت. ایجاد محتویــات ویژوال مانند تصاویــر، فیلم ها، 
أثیرات محسوســی در جذب مشــرتی به  اینفوگرافیک و موشــن گرافیک ت
خصــوص در حوزه صنعت چــوب و مبلامن که در برخی مــوارد خریداران 
ارصار به انجام مبادالت کاال به شــیوه ســنتی و ملس محصوالت از نزدیک 
دارند، خواهد داشت. پس به هیچ وجه این موارد را کم اهمیت تلقی نکنید.
• باال بودن وب سایت شام در رتبه بندیهای باالتر موتورهای جستجو مانند 
گوگل، اثر چشــمگیر و قابل توجهی در رونق کســب و کار اینرتنتی شــام 
دارد. بــرای بهبود این مورد )ســئو(، به راحتی می توانیــد از متخصصین و 

کارشناسان این حوزه کمک بگیرید.
• موضــوع بســیار مهم دیگر، بســته بندی مناســب محصوالت اســت که 
ا ابعاد بــزرگ مبلامنی که  ــاً حجیم و ب مخصوصــاً در مورد کاالهای عمدت
معمــوال جنبه دکوراتیوی هم برای منازل یا دفاتر کار مشــرتی دارند، قابل 
توجه تر اســت. بررســی کنید چه نوع بســته بندی در عین زیبایی ظاهری 
و مرتــب بودن، می تواند محصول خریداری شــده به صورت اینرتنتی را به 

سالمت و بدون آسیب دیدگی به دست مشرتی برساند؟

ا روش های  ایسه ب ق گ در م ن ی ت ارک ال م ت ی اده از روش دیج ف ت عایب اس م
اال ای ک اض ه و تق رض ی ع ت ن س

• عدم امکان بررسی و ملس کاال از نزدیک برای خریداران، که امروزه نیز به 
عنوان یکی از دالیل اصلی امتناع تولیدکنندگان و فروشــندگان محصوالت 

مربوط به صنایع مبلامن، از فعالیت در حوزه بازاریابی اینرتنتی می باشد.
• کاهش میزان اعتامد به نفس برخی فروشــندگان به دلیل مقایسه دامئی و 
مســتمر کمیت و کیفیت محصوالت، تعداد کاربران، میزان فروش و کسب 

درآمد با دیگر فروشندگان فعال و پردرآمد در شبکه های اجتامعی مجازی.
• تأثیر رسیع دستیابی به نتایج ناموفق در فروش و عرضه محصوالت، روی 
مشرتیان و ایجاد ذهنیت بدبینانه و کاهش اعتامد در ایشان نسبت به برند 

مربوطه.
• کاهش میزان خرید و تعامل مشرتیان با فروشگاه اینرتنتی و کم حوصلگی 
آنان در نتیجه ایجاد مشــکالت فنی  و خارج شــدن از دســرتس به ویژه در 

حالت طوالنی مدت در وبسایت یا فروشگاه مجازی فروشندگان.
• اثرگــذاری وســیع کامنت ها و نظرات منفی مشــرتیان ناراضــی یا بعضاً 

مغرض، روی نظرات و تصمیامت خرید سایر مخاطبان.
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ــا بیــن  ـ ـ ــاری و شخصی مـ ـ ـ ــاد مشکالت و کشمکش در روابط کـ ـ • ایجـ
عرضه کنندگان و فروشــندگان در نتیجه وجــود رقابتهای تنگاتنگ و گاها 

ناسامل.
• ایجاد مزاحمت و رسدرگمی برای مرصف کنندگان و مشرتیان به دلیل سیل 
عظیم تبلیغات بدون وقفه از سوی برخی فروشندگان کاالهای مبلامنی در 

شبکه های اجتامعی مجازی.
• امــکان کاهــش رضایت در لحظه برای خریداران  به ویژه مشــرتیان خارج 
از منطقه جغرافیایی فعالیت فروشــندگان به دلیل مدت زمان الزم رصف 

شده جهت دریافت محصوالت خریداری شده.
• کاهــش اعتامد مشــرتیان به فراینــد خرید اینرتنتی در نتیجه مشــاهده 
برخی موارد فریبکاری یا ســوء استفاده های مالی پیش آمده از سوی برخی 

فروشندگان در مراحل پرداخت وجه محصوالت.
• تولیدکنندگانی که اهمیت ویژه ای برای خالقیت و نوآوری در ساخت محصول 
قائــل بــوده و متایل به پیاده ســازی طرحهای نوین و اختصاصــی خود روی 
محصوالت مبلامنی به ویژه از لحاظ شــکل ظاهری و ویژگیهای برصی، فنی 
جدید و تحول و انعطاف در کاربری محصول )مانند مبلامن تختخواب شو(، 
تغییر نوع مواد به کار رفته در اسرتاکچر و اسکلت اولیه یا منای نهایی محصول 
و ... دارند، به دلیل گسرتدگی و عموماً در دسرتس بودن فضای مجازی،  اغلب 
نگران کپی برداری رسیع و آسان از اثر منحرص به فرد خود بوده و این امر را ایراد 

بزرگ منایش کسب و کار در بازار دیجیتال می دانند.
)ضمن بجا و منطقی دانسنت این دغدغه، یادآوری چند نکته برای این دسته 
ــائز اهمیت است. نخست  ـ ــار، حـ ـ ـ ــان محرتم ایده و ابتکـ ـ ـ ـ ـاحب ـ از صـ
ا کاال بدون کســب اجازه، رصفاً مختص فضاهای  اینکــه کپی برداری از اثر ی
اینرتنتی نبوده و در بازارهای ســنتی نیز به راحتی از روی کاتالوگ، بروشور، 
ا تبلیغات مختلف  لوح های فرشده و ... که از طریق فضاهای منایشگاهی ی
آفالین به نوعی در دسرتس عموم قرار می گیرند، امکان پذیر است. از سوی 
أثیرات عدم وجود قانون یکپارچه در  دیگر، ضمن اذعان به این مسئله که ت
برابر عدم رعایت حق کپی رایت  )copy right( در کشور ما محسوس تر است 
ولی باید توجه داشت که هیچ قانون جهانی کپی رایت، از اثر یک پدیدآورنده 
در رستــارس جهان محافظت منی  کند. در این زمینــه می توان به پیامن برن 
)Bern( اشــاره کرد. گذشته از آن، مشــاهده عینی گسرتش و رشد حیرت آور 
لحظه ای وبسایت هایی مانند آمازون )Amazon(، در برابر تعطیلی و بسته 
یا با رسمایه گذاری های فوق کالن، خود گواه  شدن مال های )mall( عظیم دن
محکمی است بر آن که از دغدغه های این چنینی می توان ساده تر عبور کرد.(

ــال  امن در س ل ب ازی م ج روش م د و ف ری ر خ ا ب رون امری ک ی وع ب ــی ر ش ی أث ت
اری ج

أثیرات غیرمطلوبی بر اقتصاد و کسب  ا، ت متأسفانه بحران همه گیری کرون
و کار جهانی گذاشته اســت. صنعت چوب، مبلامن و صنایع وابسته به آن 
نیز از این قضیه مســتثنی نبوده و در بخش عرضه و تولید، صدمات قابل 

توجهی از لحاظ تأمین مواد اولیه و کمبود نیروی انسانی دیده اند. 
میزان تقاضای محصوالت مبلامنی نیز در وهله اول به سطح نیاز مردم و در 
وهله دوم به نقدینگی آنها مربوط است که عامل اول به دلیل غیررضوری 
بودن این کاالها و عامل دوم به دلیل آســیب های اقتصادی وارده ناشــی از 
أثیر قرار گرفته و در  تعطیلی اکرث بنگاههای اقتصادی، به شــدت تحــت ت
ا و خرید محصوالت مزبور  ـ ـ ــایت، منجر به کاهش کلی سطح تقاضـ ـ نهـ

شده اند.
همچنیــن، لغو برپایی منایشــگاههای مرتبط با صنعــت چوب و مبلامن 
ا ارزش و  در داخل و خارج از کشــور که همواره دســتاوردهای علمی و فنی ب
ا تجــار و صاحبان صنعت را  به دنبال  افزایش ســطح تعامالت اقتصادی ب

داشته است، از نتایج منفی ظهور این بحران به شامر می آید.
لیکن، علیرغم عوارض نامطلوب پیش آمده، فرصت بسیار مناسب و قابل 
توجهی برای ایجاد و توسعه کسب و کارهای اینرتنتی رخ داده است. صاحبان 
صنعت، تولیدکنندگان، فروشندگان و حتی عالقمندان به فعالیتهای هرنی 
در حوزه صنعت چوب و مبلامن که رسمایه کافی جهت راه اندازی فروشگاه 
و شوروم ندارند، می توانند به خوبی از قابلیت های باالی فعالیت در شبکه 
هــای اجتامعی مجــازی، جهت معرفی و فروش محصوالت خود و کســب 
درآمد استفاده کنند. چراکه لزوم رعایت همه جانبه پروتکل های بهداشتی 
بــرای عموم جامعه، خریداران را ناگزیر می ســازد کــه  حتی علیرغم میل 
باطنی خود  کاالهای مورد نیاز خود را ترجیحاً به صورت آنالین تهیه کنند.

ری ی جه گ ی ت ن
چه باب میل شام باشد و چه نباشد، در عرص انفجار اطالعات، دیگر  روابط  
کاری ســنتی پاسخگوی نیازهای مخاطبان و مشرتیان نخواهد بود. امروزه، 
بهره گیری از وسایل ارتباط جمعی مدرن، به خصوص شبكه های اجتامعی 
و فضاهــای مجــازی رضورت جدایی ناپذیر جوامع بوده و ســهم بزرگی از 
ابــی در حیطه های مختلف علم و صنعت را به خود اختصاص داده  بازاری
اند و پر واضح اســت که در آینده نقــش به مراتب پررنگ تری نیز خواهند 

داشت.
قطعاً با مطالعه مطالب فوق، اذعان خواهید داشــت که مزایای وسوســه 
برانگیز بازاریابی و فعالیت در شــبکه های اجتامعی مجازی در مقایســه با 
ا این تفاصیل، اگر هنوز و همچنان  معایب آن، بسیار پررنگ تر می مناید. ب
ارصار دارید که حضور کســب  و کار شــام جهت عرضه کاال و کســب درآمد 
رصفا محدود به زمینه های سنتی و آفالین باشد، به این معنی است که شام 

در بخش بزرگی از زمان و توجه مردم سهیم نخواهید بود.
اینک، وقت آن رسیده است که در تصمیم خود تجدید نظر کرده و با موج 

رسیع تجارت الکرتونیک همگام شوید.
و در نهایــت، ناگفتــه پیداســت که هامنند ســایر زمینه هــا، موفقیت در 
بازاریابی شبكه های اجتامعی یك شبه اتفاق منی افتد. برای به دست آوردن 
نتایج عالی باید متعهد به پیمودن مسافتهای طوالنی و مستمر و عالقمند 

به رویارویی با چالشهای احتاملی آن باشیم.

اده: ف ت ورد اس ع م اب ن م
ه  • تعاریف و دسته بندی مبلامن؛ داوود ربیع؛ نرشیه برین چوب؛ نرشیه چوب و کاغذ؛ بولنت داخلی اتحادی
تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلامن ایران؛ 1384.

ابی شبکه های اجتامعی بر وفاداری برند و قصد خرید مرصف کنندگان؛ امیر غفوریان شاگردی؛  ازاری یر ب أث • ت
ابی نوین؛ 1398.  ازاری نامه تحقیقات ب فصل
 pvlearn.comاریخچه شبکه های اجتامعی؛ • ت
تال مارکتینگ؛  • اصول دیجی
tapsell.ir
• کپی رایت چیست؟ مهرنوش امیدوار؛ vindad.com؛1398؛
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نمایشــگاه گروهی دیزاین میز، صندلی و روشنایی در تاریخ ۱۴ الی ۱۱ 
بهمن۱مــاه در مرکز نمایشــگاهی دائمی بازار بــزرگ ایران ۱ایران مال۱ 
در بخــش جانبی نمایشــگاه هدکس توســط ۱انجمن صنفــی مبلمان و 

برگزار شد. دکوراسیون۱ 
پــس از انتشــار فراخــوان عمومی حــدود ۱۱۱ اثــر توســط دبیرخانه 
نمایشــگاه دریافت شــد که با رای هیات انتخاب متشــکل از عبدالرضا 
محســنی، رضا نجفیان، علیرضا امتیــاز، حمیدرضا نکویی، امیرعباس 
کاشــف و ندا اکبــری، کیوریتور مجموعه حدود ۶۱ اثــر برای ارائه در 

شد. گزینش  نمایشگاه 
این نمایشگاه در تالش است تا با گردآوری مجموعه۱ای از آثار دیزاینرهای 
ایرانی و تداوم آن در ســالهای پیش۱رو، بســتری مناسب جهت ارتقای 
کیفیت طراحی و ســاخت آثار تولید شــده توســط دیزاینرهای ایرانی و 

فراهــم ۱کردن زمینه های صادرات آنها بپردازد.
در این مجموعه، آثاری از ســید حمیــد نورکیهانی، مجید کریمی، علی 
علــوی، حمید مســعودی۱فر، هاشــم بابایی، فرزان شاماســب۱لو، تورج 
صابری۱ونــد، فرنــاز بهرامعلــی، فریبــا بهرامی، انســیه غفاری۱پور، 
محمدرضــا اخــوان، مرضیــه کمالــی، رامیــن کدخدایــی، حمیدرضا 
ســیرجانی، نیما اکبری، مریم کهن و جمعی از دیزاینرهای جوان ایرانی 

به چشم می۱خورد.
همچنین، در این نمایشگاه نشان هدکس به آثار پیام آقایی طراح صندلی 
مادر؛ عابــد مزینانی طراح میز تحریر هوشــمند و مجید مختاری طراح 

مجموعه میز و روشــنایی  تعّلق گرفت. 

مادر صندلی 
آقایی پیام 

تنها فرشــی دستباف از مادر به جا مانده بود و دلتنگِی آغوش او. اینها 
بهانه۱ای شــد برای طراحی و ســاخت مبل مادر. مبل مادر با الهام از 
قطاعی از رحم مادر و با اســتفاده از فرش دســتبافت طراحی و ساخته 
شــد. فرم آن به گونه۱ای طراحی شــده تا احساس راحتی و امنیت را به 
اســتفاده۱کننده، منتقــل کند. انگار که صندلی هــم مخاطب را مورد 
حمایت خود قرار می۱دهد و هم به او آرامش می۱بخشــد، همان ۱کاری 

که مادر برای فرزندش می۱کند.

هوشمند میزتحریر 
مزینانی عابد 

هیــچ ۱کار هنرى وجود ندارد که در ســاختن اســتادانه آن، حتى اگر 
داراى مضمون ناخوشــایند و غم۱انگیز باشــد، لذت وجود نداشته باشد 
و لذت در آن ســکوت، یعنى در آن احســاس مشــترك ابدِى نهفته در 
بطــن هنر، وجود دارد. بنابراین، مى توان گفت هنر، بین آنچه وجود دارد 
و آنچه هنوز به وجود نیامده اســت، یك نــوع اتحاد و یکپارچگى ایجاد 

مى۱کند.
این اثر، در ســال ٩٧ به ســفارش یك برند تجارى براى نخستین بار در 
ایران طراحى و ســاخته شــد. یك میــز کار با پنل کاربرى لمســي که 
کارکــردن یــا مطالعه۱کردن را با لذت گوش ۱دادن به موســیقى همراه 
مي۱کند، این اثر اگرچه خالي از ایراد نیســت ولي براي ما شــروع یك 

مسیر را رقم زد.

و روشنایی میز  مجموعه 
مختاری مجید 

گــروه معماری چینو دیزاین فعالیت خود را از ســال ۱۱۱۱ در راســتای 
دید و چینشــی نــو در زمینه معماری و معماری داخلی شــروع کرد. این 
مجموعــه همت و هدف واالی خود را بر مبنــای تولید محصوالت مدرن، 
بــا کیفیت و خدمات ارزنده به مخاطبین خود بنا نهاده ۱اســت. چینو 
در طراحی، حداقل عناصر، الگوها، فرم ها و رنگها را به شــرط برقراری 
توازن بین ســادگی و زیبایی به کار می۱گیرد. ســادگی زیباییســت که 

نمی۱شود. تکراری  و  هیچ۱گاه کهنه 
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مرکــز دامئی منایشــگاه های بین املللی و رویدادهــای تجاری )ایران  مال( در بحران به وجود آمده ناشــی از 
ا تبدیل مرکز منایشگاهی  بیامری کووید 19 اقدام درخشانی در راستای مسئولیتهای اجتامعی انجام داد و ب
ایران مال به مرکز سالمت به عنوان الگویی در این مورد برای مراکز منایشگاهی در عرصه بین املللی مورد 

توجه قرار گرفت. 
تبدیــل مرکز منایشــگاهی ایران  مال به نقاهتگاه بیامران کرونایی در راســتای مســئولیتهای اجتامعی این 
ا این بیامری قدم برداشت  مجموعه بوده و جزء اولین مراکز منایشگاهی در جهان است که در راه مبارزه ب

و این مهم حتی در عرصه های بین املللی نیز الگویی شد برای بسیاری از سایت ها و مراکز منایشگاهی.
مرکز منایشــگاهی خود را برای تجهیز و میزبانی بیش از 3000 بیامر کرونایی در اختیار ســتاد ملی مقابله 
ا قرار داد. این مرکز با مســاحت مفید ۴۵ هزار مرتمربع، ظرفیت تبدیل شــدن به بیامرستان موقت  ا کرون ب
ا قرارگرفنت در حد فاصل دو کالنشهر تهران و کرج و در اختیار داشنت  3000 تخت  خوابی را داشت. ایران مال ب
امکانات ویژه ای همچون دسرتسی رسیع به بزرگراههای تهران و کرج، مسیر های مستقل اختصاصی و نیز 

برخورداری از پد هلی کوپرت می تواند نقش مهمی در ترسیع درمان بیامران کرونایی داشته باشد. 

ــه این ویروس ویرانگر  ان توجه به  ابعاد گســرتده شــیوع ویروس کرونا و همچنین، فراگیری رسیع و موذی
ســبب شــده که متام ارگان های رســمی اعم از دولتی و خصوصی در کنار مردم و در جهت مهار و از بین 
بردن این ویروس دســت به کار شــوند. مجموعه ایران مال که یکی از بزرگرتیــن پروژه های اداری تجاری در 
ا اقدامات بهداشــتی و آموزش  خاورمیانه و حتی در جهان به شــامر می آید در روزهای منتهی به ســال 99 ب
کارکنان و ضدعفونی کردن مغازه ها و راهروهای این مجموعه به قصد کنرتل و جلوگیری از شیوع کرونا 
ــا تعطیلی این مجموعه تجــاری اداری فرهنگی  انجــام داد امــا بالفاصله بعد از بحرانی شــدن رشایط ب
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ـادر پزشکی پرداخت. ـایت از دولت و همراهی با مردم و کـ ورزشی به حمـ
همــکاری و همیــاری مجموعه ایــران مال تنها به اینجا ختم نشــد بلکه 
ــار قــرار دادن امکانــات ســخت افزاری و  ــا در اختی مدیریــت ایران مــال ب
ا کرونا و بخش دولتی سهم خود  نرم افزاری این مجموعه به ستاد مبارزه ب
و تعهد و مســئولیت اجتامعی خود را در قبال هموطنان به بهرتین نحو 

نشان داد.
امیر رستیپ علی جهانشاهی معاون هامهنگ کننده نیروی زمینی ارتش، 
امیــر رستیپ دکرت بهزاد موذنی رییس اداره بهداشــت نیروی زمینی، دکرت 
حسن عراقی زاده مسئول اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح 
ا کرونای شــهر تهــران از مرکز  ــادر توکلی معاون ســتاد مبارزه ب و دکــرت ن

منایشگاهی ایران مال بازدید کردند.
عراقی زاده درباره اقدامات انجام شــده توســط نیروهای مسلح گفت: در 
رشایطــی که وظیفه ملی ایجاب کند فرقی میان بخش خصوصی و دولتی 
وجــود ندارد؛ در زمان جنگ تحمیلی نیز بخش خصوصی در میدان جنگ 
حضوری فعال داشــت. مــا از ایران مال که در این رشایط حســاس اینگونه 

احساس تکلیف کرده و وارد میدان شده است، تشکر می کنیم.
توکلی معاون بهداشت و درمان شهر تهران نیز در ادامه این بازدید، تاکید 
ا این بیامری  ا ب کرد: همه ســازمان های دولتی و غیر دولتی بسیج شده اند ت
لــه کنند. شــعار ایران مــال از روز افتتاح، "توجه به مســئولیت های  مقاب
اجتامعی" بوده اســت؛ اکنــون اعالم آمادگی برای ایجــاد نقاهتگاه نیز در 
ا  ــه حاکمیت بــرای مبارزه ب ــا کمک موثری ب همیــن قالب شــکل گرفته ت
ا داشته باشــد. این مجموعه می تواند یکی از بازوهای پرتوان  ویروس کرون

ا باشد. وزارت بهداشت در مقابله با کرون
شــایان ذکر اســت، دکرت ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی نیز از مرکز ســالمت ایران مال، مرکــز مراقبت بیامران 

کرونایی این مجتمع بازدید کرد.
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رویدادهای برگزار شده در 
مرکز دامئی منایشگاه های بین املللی
 و رویدادهای تجــاری
بـــازار  بــزرگ  ایـــران
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اعت تهران +3:30- ی س ل ل ین امل واره ب جشن
۹۸ در مرکز دامئی منایشــگاه  های بین املللی  ۸ آذر  ۵ الی  اولین جشــنواره بین املللی ســاعت تهران از 
و رویدادهــای تجــاری بازار بــزرگ ایران )ایران مال( با مشــارکت باشــگاه ساعت فروشــان ایران برگزار 

. شد
ــز پزشــکی نایب رئیس اتحادیه فروشــندگان و ســازندگان ســاعت تهران در حاشــیه این مراســم  پروی
گفت: هدف اصلی برپایی این جشــنواره و منایشــگاه، برندســازی در صنعت ســاعت اســت. مشرتیان 

ــا این اقدام به کاالی اصلی و خدمات پس از فروش اســتاندارد دسرتســی خواهند داشــت. ب
ا  وی افــزود: یکــی از معضالت اصلی اقتصــاد ایران عرضه و فــروش محصوالت بی کیفیت اســت که ب

برندســازی اصولی در بازارهــای مختلف می توان این مشــکل را رفع کرد.
۳۰ رشکــت ایرانی در مســاحتی بالغ  ۱۲۰ برنــد بین املللی توســط بیش از  در ایــن جشــنواره محصوالت 

۴۰۰۰ مرت مربع عرضه شــد. بر 

ی،  االی ورزش ف و ک ی فش، ک رتر ک رندهای ب ی ب ل ل ین امل اه ب ایشگ ین من اول
اولین منایشــگاه بین املللی برندهای برتر کفش، کیف و کاالی ورزشــی به همراه آثار طراحان برتر صنعت پوشاک 
ا تولیدکننده مواد اولیه و 150 طراح حوزه صنعت پوشــاک از  با حضور بیش از 100 تولیدکننده، 40 تامین کننده ی
تاریخ 5 لغایت 8 شهریور ماه 13۹8 در مرکز دامئی منایشگاههای بین املللی و رویدادهای تجاری بازار بزرگ ایران 
)ایران مال( برگزار شــد. در این منایشــگاه، مجتبی شــیرقاضی معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت وزارت صمت، 
عزیزاله افضلی معاون نظارت و بازرســی ســازمان صمت، یدالله صادقی رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان تهران، یحیی کیخواه رئیس حراست سازمان صمت اســتان تهران، سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران، 
ابراهیم درســتی مناینده وزیر در اتاق اصناف و نایب  رئیس اتاق اصناف، قاســم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف 
تهران، علی فاضلی دبیر اتاق اصناف تهران و علی اژدرکش رئیس اتحادیه کفش های ماشــینی تهران و رئیس ســتاد 
برگزاری منایشگاه حارض شدند. علی اژدرکش، رئیس اتحادیه کفش ماشینی هدف از برگزاری این منایشگاه را تغییر 
صنعت مد در کشور دانست و هامهنگی با فرهنگ داخلی تولیدکنندگان در این بخش را از نیازهای روز جامعه برشمرد.

ان ی ران ین ای ول عل ه م ری ی اد خ ی ن راسم جشن بزرگ ب م
مراســم گرامیداشــت روز جهانی معلولین با همکاری بنیاد خیریه معلولین ایرانیان و با حضور بیش از 600 

ــای  ـ ــز دامئی منایشگاه  هـ ـ ــر از افــراد دارای معلولیــت و به میزبانی بازار بزرگ ایران 12 آذر ۹8 در مرکـ ـ نفـ

بین املللی و رویدادهای تجاری بازار بزرگ ایران )ایران مال( برگزار شــد.

ناهیــد کلوشــانی مدیرعامل انجمن خیریه معلولین ایرانیان در این مراســم بیان کرد: امید اســت، روزی در 

ایران برای حضور و تردد افراد دارای معلولیت رشایط مناســب مهیا شــود و این در حالی اســت که مدیران و 

طراحــان بازار بزرگ ایران در طراحی و ســاخت این مجموعه دغدغه های افــراد دارای معلولیت را مورد توجه 

قرار داده اند.

ــه افراد دارای معلولیت گفت: افراد دارای معلولیت باید ســطح علمی خود را در زمینه هرن،  وی در خطــاب ب

ا توانایی هایشــان یاد کنند. ا افراد ســامل آنها را ب دانش و ورزش ارتقا دهند ت
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ه ت زات وابس ی س، بدنسازی و تجه ن ت ی ی ف ص اه تخص ایشگ وار و من جشن
جشــنواره و منایشــگاه تخصصی بدنســازی )فیتنس( و تجهیزات وابســته با هدف اطالع رســانی و معرفی 
آخرین دســتاوردها و فناوری های این حوزه در مرکز دامئی منایشگاههای بین املللی بازار بزرگ ایران برگزار 

شد.
جشــنواره و منایشــگاه تخصصی بدنســازی )فیتنس( و تجهیزات وابســته از ۲۶ لغایت ۲۹ آذر ۹۸ به مدت 
چهار روز در مرکز دامئی منایشــگاه  های بین املللی و رویدادهای تجاری بازار بزرگ ایران )ایران مال( برگزار 

شد.
در ایــن منایشــگاه، رشکتهــای فعــال در حوزه ورزش قهرمانی شــامل ۱۵ برنــد خارجی و بیشــرت از ۳۰ برند 
داخلی، جدیدترین محصوالت خود را در زمینه تجهیزات باشــگاهی، دســتگاههای ورزشــی، کفپوش، کفش 

و پوشاک ورزشــی و مکمل های ورزشی عرضه کردند.

ی کشور »تای چی چوان« ان ات قهرم ق ساب م
مسابقات قهرماىن کشور تاى چى چوان بانوان با حضور بیش از یکصد ورزشکار از رسارس کشور برگزار شد.

در این دوره از مسابقات که با حضور ١١٤ ورزشکار زن در مرکز منایشگاهی ایران مال برگزار شد، چهار گروه سنى 
نونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن در ٢٥ گروه به رقابت پرداختند.

ــان این مســابقات، تیم اســتان تهران با کســب ١٦ مدال طــال، ١٨ نقــره و ١٤ برنز مقتدرانه بر ســکوی  ای در پ
قهرمانی ایســتاد، همچنین، تیم اســتان الربز با ٥ طال، ٣ نقره و ٣ برنز نایب قهرمان شد و تیم استان یزد 

با ٤ طال، ٢ نقره و ٢ برنز بر ســکوی سوم ایستاد.
ا استقبال گسرتده اى از سوى متاشاگران حارض در محل قرار گرفت. گفتنى است، مسابقات  این مســابقات ب
قهرمــاىن کشــور مردان نیز در پایان هفته همزمان با منایشــگاه فیتنــس و تجهیزات ورزىش در تاریخ ٢٨ و 
٢٩ آذر ماه ۹۸ در در مرکز دامئی منایشــگاه  های بین املللی و رویدادهای تجاری بازار بزرگ ایران )ایران مال( 

شد. برگزار 

زرگساالن کشور ی ب وان هل ی پ ت ابت های کش رق
مرکز منایشــگاهی ایران مال طی دو روز میزبان مسابقات کشــتی پهلوانی کشور بود. این مسابقات روزهای 
یکشــنبه و دوشــنبه ۸ و ۹ دی ماه ۹۸ از ســاعت ۹ صبح در مرکز منایشــگاههای بین  املللی  بازار بزرگ ایران 

برگزار شــد که حضور برای عموم آزاد بود.
در این مســابقات، پهلوانان و قهرمانان کشــتی کشور برای دریافت نشان ارزشمند »پهلوان سال ۹۸« رقابت 

کردند.
۹۵ ورزشــکار از ۱۹ اســتان کشــور در این دور از رقابتها رشکت کردند که در نهایت جابر صادق زاده توانست 
در فینال وزن ۱۰۰ + کیلوگرم پیروز شــود و عنوان پهلوانی کشــور دســت یابد. این رقاب ها در ۶ وزن برگزار 

شــد و نفرات اول، مجوز حضور در رقابتهای بین املللی کشــتی آزاد جام تختی را به دســت آوردند.
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ه ی واد اول ی و م االی ورزش ف، ک ی فش، ک رتر ک رندهای ب ی ب ل م ل ین ال ی ب ص اه تخص ایشگ ن من ی دوم
دومین منایشــگاه تخصصی بین املللی برندهای برتر کفش، کیف، کاالی ورزشــی و مــواد اولیه به همراه آثار برتر 
طراحان پوشاک، 25 لغایت 26 دی ماه ۹8 در مرکز دامئی منایشگاه  های بین املللی و رویدادهای تجاری بازار بزرگ 
ایران )ایران مال( برگزار شــد. علی اژدرکش رئیس شورای سیاســت گذاری دومین منایشگاه ایران شابز 2 ضمن تاکید 
بر شایســتگی برندهای ایرانی و حضور پررنگ و موثرشــان در این منایشگاه گفت: به دنبال موفقیت بسیار باال و 
حضور بسیار چشم گیر رشکت کنندگان و استقبال بی نظیر بازدیدکنندگان، برندهای ایرانی درخشان حارض شده و 
نشان دادند که ایران و ایرانی می تواند. اژدرکش افزود: در دور اول 8500 مرت مربع و این بار 13 هزار مرت با مشاعات 
ا 18 هزار مرتمربع در سه طبقه تخصصی با حضور بیش از 200 تولیدکننده در تالشیم  محاسبه شده بیش از 17 ت
با هدف حامیت از تولید ایرانی تا جایی که ایران را به عنوان قطب منطقه مطرح و بشناســانیم حضور خواهیم 
ا نوع خارجیشان در این صنعت، قابل رقابت هستند.  داشــت. وی تاکید کرد: نشــان می دهیم که تولیدات ایرانی ب
ا کیفیت شده است که  ا بیان اینکه توسعه، رشد و عرضه این صنعت در دو سال اخیر به قدری پر اهمیت و ب وی ب
حتی بیش از نفت می تواند ارزآوری داشــته باشــد، افزود: توجه به آمار و ارقامی که توسط متخصصان این صنایع 
اســتخراج شده، نشان از موفقیت بسیار باالی آن داشته اســت، ما هدفی بلند، سخت و رقیبانی سخت تر در دنیا 
داریم اما قطعاً می توانیم نه تنها رقابت کنیم بلکه در آینده هاب منطقه و در طوالنی مدت به قدرتی در جهان 
تبدیل شــویم. اژدرکش در پایان ترصیح کرد: مسلام کمک دولت و حامیت متام ارگان ها و سازمانهایی که در تولید 
کشور موثر هستند، خود موتوری است که نه تنها نباید خاموش شود بلکه قوی تر از گذشته باید کار کند، تولید 

نیاز حداکرثی حامیت دولت را دارد.

ی و کودک و نوجوان یون داخل زل و دکوراس ن امن م ل ب ر م رت رندهای ب اه ب ایشگ ن من ی م ت هف
هفتمین منایشگاه برندهای برتر مبلامن منزل و دکوراسیون داخلی  HODEX 2020 و دوازدهمین منایشگاه برندهای 
برتر مبلامن و تجهیزات نوزاد، کودک، نوجوان و مادران باردار KITEX 2020 از دوشــنبه ۱۴ الی شــنبه ۱۹ بهمن ماه ۹۸ 

در مرکز دامئی منایشگاههای بین املللی و رویدادهای تجاری بازار بزرگ ایران )ایران مال( برگزار شد.
ا استیل، مبلامن مدرن و راحتی، مبلامن آشپزخانه، تخت و رسویس  این منایشــگاه در رســته های مبلامن کالسیک ی
خواب، مبلامن صوتی و تصویری، مبلامن فضای باز، تجهیزات دکوراســیون داخلی، لوســرت و آباژور دکوری، فرش 
ماشــینی و دســتبافت، تشک و کاالی خواب، چینی و بلور و مجسمه، مبلامن اتاق خواب نوزاد و کودک در فضایی 

بالغ بر 14 هزار مرتمربع برگزار شد.
عضو هیات رئیســه اتاق اصنــاف تهران؛ اتاق اصناف تهران از مرکز دامئی منایشــگاههای بین املللی و رویدادهای 

تجاری بازار بزرگ ایران برای عرضه محصوالت صنعتی و نیمه صنعتی کشور استفاده خواهد کرد.
عضو هیات رئیســه اتاق اصناف تهران در حاشــیه مراســم افتتاحیه منایشــگاههای »هدکس و کیتکس 2020« در  

ران کشور ل از تالشگ ی واره تجل ین دوره جشن م ت هش
هشــتمین دوره جشــنواره ملی تجلیل از تالشــگران کشور پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ از ســاعت ۸ الی ۱۷ در مرکز دامئی 

منایشگاه های بین املللی و رویدادهای تجاری بازار بزرگ ایران )ایران مال( برگزار شد.
این دوره از جشــنواره ملی تجلیل از تالشــگران کشــور با حضور ۱۵۰۰ نفر از نخبگان، متخصصین و کارشناســان امر 
کیفیت برگزار شــد. در قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران، حامیت از عاملان و فرهیختگان عرصه علم و فناوری 
تالشگران عرصه رسآمدی و رسبلندی میهن اسالمی، تقویت روحیه بررسی، تتبع و ابتکار در متام زمینه های علمی، 
فنی، فرهنگی و اســالمی از طریق قدردانی و ارج نهادن بر مقام واالی تالشــگران مورد توجه خاص قرار گرفته است. 
همچنین، در ســند چشم انداز کشــور در افق سال ۱۴۰۴، ایران کشوری است توســعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، 
ا تکیه بر تالش تالشــگران و خادمان کشور و گسرتش بازارهای دانائی محور و  علمی و فناوری در ســطح منطقه که ب

دانش بنیان و نیز بهره گیری از تجارب نوآوران و مبتکران تاکید شده است.
در دســتیابی به این اهداف، جشــنواره ملی تجلیل از تالشگران کشــور فعالیت خود را از سال ۱۳۸۹ آغاز کرده و ادامه 
می دهد. این جشــنواره، رهیافت سنجیده ای برای شناسائی، معرفی و قدردانی از مدیران، پژوهشگران و کارشناسان، 
مشاوران و مدرسان و کارآفرینان رسآمد در سطح کشور می باشد. جشنواره ملی تجلیل از تالشگران کشور در چارچوب 

این آئین نامه همه ساله برگزار می شود.
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مرکز دامئی منایشــگاه های بین املللی و رویدادهای تجاری بازار بزرگ ایران 
)ایران مــال( گفت: اتاق اصناف تهران بدون شــک از ایــن مرکز به عنوان یک 
مرکز منایشگاهی فوق العاده برای عرضه محصوالت صنعتی و نیمه صنعتی 
کشور استفاده خواهد کرد چراکه مرکز منایشگاهی ایران مال برای بنگاهها، 
مجموعه های کوچک و متوســط بســیار مفید عمل می کند. این مجموعه 

دارای زیبایی، امکانات و تسهیالت بسیاری است.
علی فاضلی تاکید کرد: خوشــبختانه، ایــن دوره از هدکس و کیتکس 2020 
نســبت به ســنوات گذشــته بســیار باکیفیت تر برگزار شده اســت. ایجاد 
منایشــگاه تخصصی برای اتحادیه های صنفی یکی از اهدافی بوده است که 
ســال ها به دنبال آن بوده ایم، خوشــبختانه در سال های اخیر به این اهداف 
ا توجه به تحریم  ها، مثرات مثبتی را به دست آورده ایم. نزدیک شده ایم و ب

وی افــزود: از دیگر اهدافی که همواره به دنبال آن بوده ام ایجاد شــهرکهای 
ا ایجاد و تقویت این شهر ها به پیرشفت  تخصصی در کشــور است چراکه ب
فعالیتهای تخصصی کشــور کمک شــایانی می توان کرد. در همین راســتا، 
الزم اســت به خود و مزیت هایامن نگاه ویژه ای داشــته باشــیم. منایشگاه 
امروز، حاصل همین تفکر اســت. موجب خرســندی اســت که امروز مرکز 
منایشــگاهی ایران مال را بسیار پویا مشــاهده می کنیم. عضو هیات رئیسه 
ا توجه به اینکه در گذشــته مواد اولیه تنها  اتاق اصناف تهران ترصیح کرد: ب
از طریق واردات به کشــور تامین می شد، امروز بسیاری از تولیدکنندگان در 
این منایشــگاه به تولید بیش از ۶۰ درصد مواد اولیه خود اشاره کرده اند، این 
امر به معنای این اســت که قدم بزرگ و مثبتی به سمت اقتصاد مقاومتی 

برداشته ایم و رضوری است این حرکت در آینده  تقویت شود.

ران؛ اف ته ن اق اص ی ات ازرس ول ب سئ سه و م ی ات رئ ی و ه ی عض ل اض ی ف عل
مرکز منایشگاهی ایران مال دارای کلیه استانداردهای بین املللی است

عضــو هیات رئیســه و مســئول بازرســی اتاق اصنــاف تهران در حاشــیه 
مراســم افتتاحیه منایشــگاههای هدکس و کیتکــس 2020 در مرکز دامئی 
منایشــگاههای بین املللی و رویدادهای تجاری بازار بــزرگ ایران )ایران مال( 
گفت: مرکز منایشــگاهی ایران مال مرکزی بسیار کارآمد است، امیداوارم که 
با وجود اســتانداردهای جهانی این مرکز در آینده ای نزدیک شــاهد برگزاری 
رویدادهای تخصصی بیشرتی در مرکز منایشگاهی بازار بزرگ ایران باشیم.

حســین درودیان افــزود: متاســفانه تاکنون بــرای برگزاری منایشــگاههای 
تخصصی مشــکالت بســیاری وجود داشــته است، امید اســت که با وجود 
اســتانداردهای جهانی مرکز منایشــگاهی ایر ان مال در آینده  نزدیک شاهد 
برگزاری رویدادهای تخصصی بیشرتی و رفع مشکالت در این زمینه باشیم.
عضو هیات رئیســه و مســئول بازرســی اتــاق اصناف تهــران در خصوص 
برگزاری هفتمین منایشگاه برندهای برتر مبلامن منزل و دکوراسیون داخلی 
و دوازدهمین منایشــگاه برندهــای برتر مبلامن و تجهیــزات نوزاد، کودک، 
نوجــوان و مادران باردار ترصیح کرد: به عقیده بنده، امروز شــاهد برگزاری 
منایشگاهی  کامال استاندارد هستیم چرا که کلیه محصوالت عرضه شده در 
این منایشگاه کامال ایرانی بوده و این مهم در آینده ای نزدیک یک نوید بزرگ 
برای تولید داخلی به شــامر می رود و باید از این فرصت مناســب اســتفاده 

بهینه کرد.
وی در پایان خاطرنشــان کــرد: در حال حارض، در اتــاق اصناف تهران تا حد 
ا اتحادیه های مختلف در راستای کاهش واردات کاال همکاریهای الزم  امکان ب
انجام شــده است و همچنین، در بحث صادرات نیز، تولیدکنندگان داخلی 
این امــکان را دارند که با همکاری اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، امورصادرات 

محصوالت خود را با سهولت بیشرتی انجام دهند.
رئیس اتحادیه درودگران و مبل ســازان تهران در حاشــیه مراســم افتتاحیه 

منایشــگاههای هدکس 2020 و کیتکس 2020 در مرکز دامئی منایشگاههای 
بین املللــی و رویدادهــای تجاری بازار بــزرگ ایران )ایران مــال( گفت: مرکز 
منایشــگاهی ایران مال دارای کلیه استانداردهای بین املللی است، از این رو 
می توان امیدوار بود منایشگاههایی که در این مرکز برگزار می شود، خروجی 

صادرات محوری داشته باشد.
علیرضا عباســی افزود: هم  اکنون بســیاری از منایشگاه هایی که در سطح 
تهران یا شهرستانهای کشور برگزار می شود، رصفا جنبه فروشگاهی دارند که 
با چنین منایشگاه هایی به شدت مخالف هستیم، زیرا چنین منایشگاههایی 

به تولید و صنعت کشور آسیب می رسانند. 
وی  ترصیــح کــرد: امــروز در مرکــز منایشــگاهی ایران مال شــاهد برپایی 
منایشــگاهی کامال صادرات محور هستیم و در آینده نیز از برگزاری چنین 

منایشگاههایی به شدت حامیت خواهیم کرد.
علیرضا عباسی خاطرنشان کرد: وجه متایز مرکز منایشگاهی ایران مال نسبت 
به ســایر مراکز منایشــگاهی کشــور، مجهز بودن به متامی اســتانداردهای 
بین املللــی در جهت برگــزاری رویدادهای مختلف اســت، این امر، موجب 
می شود که منایشگاه رصفا محلی جهت فروش محصول به بازدیدکنندگان 
یــز امکان خرید محصول را  نباشــد بلکه توزیع کنندگان داخلی و خارجی ن
ایان اعالم  خواهند داشــت. رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران در پ
کرد: در حال حارض، تولیدکنندگان ایرانی در تولید مبلامن کالسیک مرغوب 
در سطح جهانی بســیار توامنند هستند. خوشبختانه، امروز شاهد عرضه 
مبلامن مدرن تولید داخل نیز هســتیم که توان رقابت در بازارهای جهانی 

را دارند.
 از نکات قابل توجه این دوره از منایشــگاه برگزاری 18 ســمینار مختلف در 
ا  حوزه هــای مدیریت و بازاریابی، روانشناســی و تربیتی و معامری داخلی ب
همکاری دانشــگاهها و موسسات آموزشی معترب در سالن مذاکرات تجاری 
)B2BHall( مرکز دامئی منایشــگاههای بین املللی و رویدادهای تجاری بازار 
بزرگ ایران )ایران مال( همزمان، با هفتمین منایشــگاه برندهای برتر مبلامن 
منزل و دکوراســیون داخلی و دوازدهمین منایشگاه برندهای برتر مبلامن و 
تجهیزات نــوزاد، کودک، نوجوان و مادران باردار برگزار  شــد. محوریت این 
ا توجه به شعار سال جاری از سوی مقام معظم رهربی مبنی  18 سمینار ب
بــر »رونق تولید ملی و حامیــت از تولید داخلی« و نیز حضور کارخانه های 
تولیدی و رشکتهای وارداتی و صادرکننده در منایشگاه برندهای برتر مبلامن 
ــا ایــده هامهنگ ســازی و ارتباط هر چه  و تجهیــزات KITEX & HODEX  و ب

بیشرت فعاالن در این حوزه بود .
ســمینارهای حــوزه مدیریــت و بازاریابی به بررســی راهکارهای ورود به 
عرصــه دیجیتال مارکتینگ در صنعت مبلامن و خرید آنالین محصوالت 
مرتبط با مبلامن، ســاخت تجربه برای برند و تالش برای ماندگاری آن نزد 
مخاطبان، ایده پردازی در شکل گیری اســتارت آپ و استمرار در موفقیت 
آن، مدیریت سیستمی، خالقیت و نوآوری عنرص تحول صنعت مبلامن، 
فنــون فــروش در رکــود اقتصــادی، اهمیت طراحــی فضای منایشــگاه 
و فروشــگاه در صنعــت مبلــامن و تکنیکهای فروش و رفتــاری در برابر 
مشــرتی و محرکهــای خریــد در صنعت مبلــامن پرداخت. ســمینارهای 
حوزه روانشناســی و تربیتی به بررســی راهکارهای فراهم آوردن بسرتی 
مناسب برای شکل گیری شــخصیتی، قوی و سازنده در نوجوان، اهمیت 
ــان و ارزش های فرزندپروری، ایجاد عادات مثبت ماندگار  دادن به فرزندت
و قابــل تعمیــم در موقعیت هــا  و رشایــط مختلــف زمانــی و مکانــی، 
تقویت خالقیت، عزت نفــس، جرات مندی و تجربه گرایی کودکان، نحوه 
تصمیم گیریهــای موثر تربیتی و دســتیابی به مهارتهایــی برای برقراری 

ارتباط صحیح و مناســب میان والدین و فرزندان پرداخت.



نشریه اختصـاصی ُهنـر و فنـاوری دکوراسیـون داخلی و ُمبلمــان/ شماره سی پنجم

حصوالت کشاورزی ذایی و م واد غ اه  م ایشگ من
منایشگاه مواد غذایی، نوشیدنی  و تجهیزات رستورانی از دوشنبه ۲۸ الی پنج شنبه یکم بهمن ماه ۹۸ در مرکز دامئی 

منایشگاههای بین املللی و رویدادهای تجاری بازار بزرگ ایران )ایران مال( برگزار  شد.
زیرگروه های تخصصی منایشــگاه مواد غذایی، نوشــیدنی  و تجهیزات رســتورانی شامل مواد غذایی و نوشیدنی ها، 
شــیرینی، شکالت و خشکبار، تجهیزات رســتورانی و کافی شاپ، چاپ، بسته بندی و تبلیغات، سفارشات آنالین غذا 

و ماشین های حمل مواد غذایی است.
گفتنی است، اهداف اصلی منایشگاه عبارتند از:

• اهمیت برندینگ در صنعت مواد غذایی و تجهیزات رستورانی در توسعه اقتصادی و رونق ملی
• کمک به افزایش تولیدات داخلی و کارآفرینی در این حوزه

• حامیت از تولیدات داخلی و توسعه صادرات در زمینه غذا و صنایع وابسته
ا کیفیت جدید • معرفی فناوری های نوین و محصوالت ب

• خلق فرصتهای نوین رسما یه گذاری برای رشکتهای نوپا در صنعت مواد غذایی و تجهیزات رستورانی
 • ایجاد ارتباط مستقیم و موثر بین تولیدکنندگان و مرصف کنندگان در این منایشگاه

ا برپایی منایشگاه در جهت معرفی و برندینگ غذاهای محلی و ایرانی • برگزاری جشنواره های متعدد همزمان ب
• اخذ سفارشات کالن برای آینده

ــاشیه این منایشگاه، جشنواره طعم، مزه و معرفی محصوالت جدید  )New Production Show( و جشنواره  ـ در حـ
ــا حضور تعــداد کثیری از رسآشــپزهای حرفــه ای، منایندگان برندهــای پیرشو بین املللــی و صاحبان  غــذا آرایی ب
رســتوران های خوشنام برگزار شد. همچنین، برگزاری این جشنواره با هدف ترویج، اطالع رسانی و معرفی برندهای 

برتر در صنعت غذا همزمان با منایشگاه مواد غذایی، نوشیدنی ها و تجهیزات رستورانی است.

ه گذاری ای هامیش بورس و رسم
دومیــن هامیــش آنالین مرکز ســمینارهای ماهان با موضــوع بورس و رسمایه گذاری در ایــران بر چهار محور 
مدیریــت اســرتاتژیک، مدیریت بازاریابی، مدیریت مالی و رسمایه گذاری، مدیریت منابع انســانی و اداری با 

موضوعات:   با  مطالبی  ارائه 
ــران - رشد  ـ ــاد کالن ای ـ ــازار رسمایه - تغییر پارادایم اقتصـ ـ ـ ــارامرتهای رشــد سهام - چشم اندازهای ب ـ ـ - پ

فوالد صنعت 
 روز پنجشــنبه 9 مــرداد 99 در مرکز دامئی منایشــگاههای بین املللی و رویدادهــای تجاری بازار بزرگ ایران 

برگزار شد. )ایران مال( 
مخاطبــان ایــن هامیش، عالقه مندان به رسمایه گــذاری، رسمایه داران، مدیران عامل، مدیران ارشــد رشکت ها 
و ســازمان ها، رشکت هــای کارگزاری، رشکت های فعــال در حوزه بورس، بانک، رسمایه گــذاری، بیمه، عاملین 
خریــد و فروش از جمله رصافی ها، عالقه مندان و فعاالن حوزه هایی از جمله بازار بورس، بازار اوراق بهادار، 

بازار مســکن، بازار ارز، بازار ســکه و طال، بازار کاال و غیره بودند. 
این هامیش به صورت آنالین برگزار شــد و لینک اختصاصی برای ثبت نام کنندگان ارســال شد.

ســمینارهای حوزه معامری داخلی به بررســی اهمیت موضوع صادرات دیزاین ایران، قدرت طراحی برای ایجاد تغییر، 
انــوان طراح و معامر در جامعــه و تاثري تفكر ديزاين  آرایــش و پیرایــش توامان در معــامری داخلی، تأملی بر نگرش ب
ا  ا برگزاری مســابقه ای رقابتی ب در فرآينــد طراحي و معامری پرداخت. همچنین، ســمینارهای حوزه معامری داخلی ب
موضوعات طراحی مبلامن و چیدمان مبلامن زیر نظر اساتید متخصص و پیرشو در این صنعت بسرتی برای سنجش 

مخاطبان فراهم کرد. برگزاری این سمینارها در راستای فرهنگ سازی آموزشی و ارتقای سطح دانش با مشارکت مدرسه 

ــد داک، مرکز آموزش  ـ ـ ـ ـ ــه تاک )تربیت اتیسم کارآمد(، گروه مشاوران طراحی خط سفی ـ ــازاریابی تهران، موسسـ ـ ـ ب

علمی_کاربردی انجمن صنفی مبلامن و دکوراســیون و حامیت مالی انجمن صنفی مبلامن و دکوراســیون به صورت 

رایگان برای عالقه مندان برگزار شد تا فرصتهای شغلی و بسرتی مناسب برای کارآفرینان ایجاد شود. 
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مجمع عمومی عادی ساالنه انجمن مبلامن و دکوراسیون چهارشنبه ۳۰ مهر  
۱۳۹۹ با حضور مناینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی و پیشکســوتان 

این صنف و صنعت برگزار شد.
مجمع عمومی عادی با تالوت آیاتی چند از کالم الله مجید و پخش رسود 
ملی جمهوری اســالمی ایران آغاز شــد. و همچنین کلیپی از زنده یاد آقای 
رضا نادعلی و  زنده یاد آقای فرهاد رفیع از پیشکســوتان فقید این صنف 

و صنعت پخش گردید.
در ادامه دکرت رامین ســمیع زاده دبیر انجمن مبلامن و دکوراسیون، ضمن 
خوشامدگویی و تشکر از حامیت های بی دریغ آقای مهندس علی انصاری 
از این صنف و صنعت و پس از ارائه گزارش فعالیت های انجمن خواستار 
انتخاب هیات رئیســه مجمع برای رســمیت جلســه و برگزاری دور جدید 

انتخابات درون صنفی شد.
در ادامه هیأت رئیســه مجمع از رشکت کنندگان خواست برای کاندیدا 
شــدن اعالم آمادگی کننــد. پس از اعالم آمادگی اعضــا برای عضویت 
ــای  ـــری انجام و اعضـ ـ ـ ـ ــره و  بازرسین، رأی گی ـ ـ ـ ــات مدی ـ ـ ـ در هی

ــازرسین تـــوسط رشکت کنندگان انتخــاب شدند. ـ ـ ـ هیات مدیره و ب
ــه اتفاق آرا، به عنــوان رئیس انجمن  جنــاب آقــای مهندس علی انصاری ب
مبلامن و دکوراســیون انتخاب گردید. همچنین ســایر منتخبین به ترتیب 
ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره و بازرسین انجمن مبلامن و دکوراسیون 

انتخاب شدند.
جناب آقای مهندس ابوالفضل انصاری، نائب رئیس انجمن

جناب آقای دکرت رامین سمیع زاده، عضو هیات مدیره و دبیر انجمن
جناب آقای عبدالحسین عباسی، عضو هیات مدیره
جناب آقای دکرت حسن احمدیان، عضو هیات مدیره

جناب آقای دکرت جمشید اثنی عرشی عضو هیات مدیره و خزانه دار
جناب آقای دکرت بیژن شیری، عضو هیات مدیره

جناب آقای علیرضا عباسی، عضو هیات مدیره
جناب آقای دکرت داود ربیع، عضو هیات مدیره

جناب آقای دکرت محمود ترابیان، بازرس
جناب آقای تقی اشتغالی، بازرس علی البدل
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آیین افتتاح مرکز نوآوری مبلامن و صنایع وابسته برگزار شد

آیین افتتاح مرکز نوآوری مبلامن و صنایع وابســته روز سه شنبه 23 مهر ماه در 
تاالر  مرکز "انجمن  مبلامن و دکوراسیون استان تهران" برگزار شد.

مراسم افتتاحیه مرکز نوآوری مبلامن و صنایع وابسته، سه شنبه مورخ 98/07/23 
ــاالر مرکز آموزش علمی_کاربردی انجمن مبلامن و دکوراســیون، با حضور  در ت
دکــرت پیش بین به همراه هیات همراه از واحد اســتان تهران غرب، رسپرســت 
مرکز، دانشجویان، تعدادی از صاحبان و مدیران صنف و صنعت مبلامن و نیز 

منایندگان تشکل های ذیربط برگزار شد.  
فضای کسب   و کارهای نوپا در کشور نیازمند حامیت هوشمندانه از طرحهای 
خالق است؛ استفاده از نیروی انسانی کارآمد و باتجربه در کنار امکانات ارزشمندی 
که در مرکز نوآوری مبلامن و صنایع وابسته گردآوری شده، نویدبخش تزریق توان 

و نشاط بیشرت به بسرت کسب و کارهای نوپای  کشور است.
 دکرت زارع، رسپرست مرکز آموزش علمی _کاربردی 
انجمــن مبلامن و دکوراســیون اســتان تهــران در 
ا  افتتاحیه این مرکز بیان کرد: ما باید تالش کنیم ت
در زندگی خود همواره تحول داشته باشیم و هیچ 
روزی ماننــد روز قبل نباشــد. دیل کارنگی )کتاب 
طالیی(، در مقایسه دو روز عنوان کرده است، روز 
ما مثبت اســت یا منفی، مثبت بهینه و خوب اســت اما اگر منفی باشد باید 
ا تکرار نکند. همچنین، امام صادق)ع(، در یک طبقه بندی  انسان سعی کند ت
سه گانه انسان ارائه می کند؛ مغبون، مغبوط و ملعون. مغبون کسی است که 
دو روزش برابر باشد. مغبوط کسی است که روز دومش بهرت از روز نخستش 
باشد و ملعون کسی اســت که روز دومش بدتر باشد. مرکز نوآوری مبلامن و 
صنایع وابسته با هدف حامیت از افراد مستعد و خالق، با چشم انداز توسعه 
فن آفرینی، از طریق ایجاد بسرتهای حامیتی مناسب، زمینه پرورش ایده های 

نو و کاربردی را به عنوان نخستین گام چرخه فراهم خواهد آورد.
وی افزود: زیرساختهای فراهم  شده در مرکز نوآوری مبلامن و صنایع وابسته، 
رشایط مناسب حضور در فضای کسب و کار را برای صاحبان طرحها و ایده های 
نو در هرن صنعت مبلامن و صنایع وابســته فراهم ساخته است. فضای کار 
اشرتاکی، شبکه ارتباطی گسرتده با فعاالن زیست  بوم، برخورداری از حامیتهای 
شــهرکهای صنعتی، اتحادیه ها و تشکل های ذیربط هرن صنعت مبلامن در 
کشــور، وجود تفاهم نامه با مراکز علمی و دانشــگاهی و گــروه راهنامیان و 
اســاتید متخصص در حوزه مبلامن و کســب   وکار، موقعیت ممتازی را برای 
صاحبان طرحهای نوآورانه ایجاد کرده  است تا در مسیر مناسب رشد و ارزش 

آفرینی قرار گیرند. 
در ادامه، دکرت شــیرمحمدی ریاست هیأت مدیره 
مرکــز دائم صادرات و رسمایه گــذاری ایران مطرح 
کرد: صادرات مقوله ای دانش بنیان است که باعث 
ورود تولیدکنندگان مبلامن و دکوراسیون داخلی به 

بازار ۱۰۰۰ میلیارد دالری همسایگان می شود.
 دکرت شــیرمحمدی ضمن اعالم حامیت معنوی 
از مرکز نوآوری مبلامن و صنایع وابسته ترشیح کرد: صادرات مقوله ای دانش 
بنیان است که باعث ورود تولید کنندگان مبلامن و دکوراسیون داخلی به بازار 
۱۰۰۰ میلیارد دالری همســایگان می شود. هر یک میلیارد دالر صادرات می تواند 

حداقل ۷۰۰۰ شــغل پایدار ایجاد کند. بزرگرتین چالش امروز در این بازار بزرگ، 
عــدم توجه به الگوی صحیــح صادرات و جذب رسمایه خارجی اســت که در 
ــا استفاده از مشاورین توامنند رشکت های ایرانی  ـ ـ صورت نهادینه شدن آن ب

می توانند ظرفیت های خود را به این امر اختصاص دهند.
 دکرت افضل معاونت نیروی انسانی مخابرات استان 
تهران، در سخنانی به روند برگزاری استارت آپ در 
مراکز نوآوری اشاره کرد و گفت: بعد از نهایی  شدن 
ایده های پردازش  شده، مراکز نوآوری باید با حفظ 
ــا رسمایه گذاران  امانت الزم، نســبت به مذاکره ب
ریســک پذیر اقدام کننــد. رسمایه گذارانی که به 
عنوان حامی مســتقیم رسمایه گذاری کرده و از معافیت های پیش بینی شده 

قانونی بهره مند شوند. 
وی ادامــه داد: مرکز نوآوری باید در راســتای جذب حامیان معنوی تالش کند 
ا این حامیان در اســرتاتژی های ســازمانی خودشان به عنوان یک مسئولیت  ت

اجتامعی حامیت معنوی از مرکز را عهده دار شوند.

از در  وآوری ب وان "ن ن ا ع ی ب وزش اه آم ارگ زاری ک رگ ب
امن" ل ب عت م ن هرن ص

همچنین، دکرت موسی زاده مدیرکل دفرت پژوهش 
و فناوری دانشــگاه جامع ضمــن ترشیح اهداف 
مراکز نوآوری دانشــگاه جامع، تفاوت بین نوآوری 
باز و بسته و نقش نوآوری باز در توسعه صنعت 

مبلامن را مورد بررسی قرار داد.

د  ای ه ب ــت ع وابس ای ن امن و ص ل ب ــوآوری م ز ن رک م
ه  عت ب ن از ص ی رای هدایت ن اســب ب ن بسرتی م

د اش اه ب دانشگ
در ادامه، دکرت ســمیع زاده، دبیــر انجمن مبلامن 
و دکوراســیون تأکید کــرد: مرکز نــوآوری مبلامن 
برای موفقیت، باید همه مولفه های اکوسیستم 
نوآوری را همســو، هم جهت و هم افزا کنــد. مهم ترین مولفه ها عبارتند از 
صنف، صنعت، دســتگاههای حامی، مالکیت های مــادی، معنوی و فکری، 

بانکها و رسمایه گذاران ریسک پذیر. 
ا نیاز از  ا بیان اینکه مرکز نوآوری باید بســرتی را فراهم کند ت وی همچنین ب
ســمت صنعت به دانشــگاه هدایت شــود، تأکید کرد: ایده ها و نوآوری ها بر 
مبنای نیازهایی باشــند که از جانب صنعت تعریف شــده  باشد، "این هامن 
مفهوم کششــی )Pulling( است به جای تفکر و نگاه فشــاری )Pushing(" که 
امروزه، باعث رونق تجارت بر مبنای نیاز بازار و مشرتیان شده است و تا حدود 

زیادی موفقیت حرکت را تضمین می کند. 
ایان این مراسم، ضمن تقدیر و اهدای لوح به دانشجویان برتر مرکز در کسب  در پ
عنوان برند برتر مبلامن در منایشگاه بین املللی مبلامن HOMEX 2019 )مرداد ۹8( 
پوسرت رویداد شتاب )استارت آپی( هرن صنعت مبلامن و صنایع وابسته توسط 

ریاست واحد استان، رسپرست مرکز و مسئولین صنعت مبلامن رومنایی شد.  
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پنجمین کنگره بین املللی شبکه جهانی آموزش و پژوهشهای علمی یورسن 
2020 شــنبه مورخ 17 آبان ۹۹ در مرکز منایشــگاهی ایران مال و با حضور و 
سخرنانی دکرت رضا ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، 
دکــرت رامین کــردی، معاون بین امللل دانشــگاه، دکرت شــهریار نفیســی، 
رئیس دانشــکده پزشــکی، دکرت الهام فخاری، رئیس شورای اسالمی استان 
تهران، پرفســور نیام رضایی، معاون بین امللل دانشکده پزشکی و مؤسس 
شــبکه جهانی یورسن، دکرت امیرحسین تکیان، معاون بین امللل دانشکده 
بهداشــت، دکرت پروین پاســاالر و دکرت علی جعفریان اعضای هیات  علمی 
دانشــگاه، دکرت رامین ســمیع زاده، مدیر مرکز منایشگاهی ایران مال و جان 

ماری لین، برنده جایزه نوبل )به  صورت مجازی( برگزار شد.
پرفســور نیام رضایی، معاون بین امللل دانشکده پزشکی و مؤسس شبکه 
جهانی یورسن در حاشــیه روز نخست این برنامه، گفت: کنگره بین املللی 
یورسن از سال ۲۰۱۵ میالدی با ســخرنانی دانشمندان برتر و برندگان جایزه 
نوبل برگزار می شــود و هدف از برگزاری این کنگره ســاالنه، حل مشکالت 

برش و گسرتش آموزش و پژوهش علمی اخالق محور و برشدوستانه در ۲۲ 
رشته علمی است.

وی در ادامه خاطر نشــان کرد: شــبکه جهانی یورسن از ۹۰ گروه آموزشی و 
پژوهشــی فعال و بیش از ۱۴ هزار عضو از ۱۲۰ کشــور جهان تشکیل شــده 
ا  اســت و حدود ۱۰۰ دانشــگاه معترب در ســطح جهانی از طریــق یورسن ب

یکدیگر در ارتباط هستند.
اً مجازی( از ۳۵  ا اشاره به حضور ۱۵۰ سخرنان )عمدت پرفســور نیام رضایی ب
کشــوِر دنیا، پنج قاره جهان و همراهی بیــش از ۴۰ هرنمند در این کنگره، 
ا توجه به اســتقبال خوب عالقمندان، ثبت نام بیش از 1300  ترصیح کرد: ب
نفر و رضورت رعایــت پروتکل های بهداشــتی، رشکت کنندگان به حضور 

مجازی در این گردهامیی تشویق شدند.
ا اشاره به اینکه برنامه کنگره در روزهای دوم  مؤسس شبکه جهانی یورسن ب
و ســوم به صورت موازی اجرایی می شــود، اظهار کرد: این برنامه ها شامل 
ا دانشــمندان و متخصصان،  کارگاههای مختلف، نشســت های صمیمی ب

پنجمین کنگره بین املللی شبکه جهانی آموزش 
)USERN 2020(    و پـژوهش هــای علمـــی
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مناظــره علمــی، برنامه های ویژه نوآوری و همچنین، داروســازی و طب 
سنتی است که به صورت مجازی برگزار می شود.

ا امتیاز  وی افــزود: همچنین از روز نخســت کنگره، وبینارهــای علمی ب
بازآموزی از ســاعت ۴:۳۰ عرص تا ۹ شب آغاز و تا ۲۴ آبان ۹۹ ادامه دارد.

 USERN حضــور چهره هــای مختلف دیپلامت از کشــورهای خارجــی در
2020

ــان ماه ۱۳۹۹ به میزبانی  کنگره بین املللی یورسن ۲۰۲۰ روز سه شــنبه ۲۰ آب
ــازار بــزرگ ایــران و مرکز منایشــگاهی ایران مــال با حضــور ۱۲ نفر از  ب
یا،  تال ســفرا، کارداران و منایندگان سیاســی کشورهای روســیه، آملان، ای
بلژیک، چین، پرتغال، اســرتالیا، اوکراین، فنالند، اســلوونی، بلغارستان 

و بنگالدش همراه بود.
ایان کار رســمی پنجمین کنگره بین املللی شــبکه  طــی این مراســم که پ
جهانــی آموزش و پژوهــش علمی »یــورسن ۲۰۲۰« بود، اســامی ۲۵ نامزد 
دریافــت جایزه بین املللی یورسن که از دانشــمندان جوان از رسارس دنیا 
بودند، در پنج شــاخه مختلف علمی شامل: علوم تئوری )فرمال(، علوم 
فیزیکی، علوم شــیمی، علوم زیســتی، علوم پزشکی و علوم اجتامعی 

مشخص شد.
در این مراســم که در تاریخ ۱۰ نوامرب  ۲۰۲۰ میالدی مصادف با روز جهانی 
صلح و توســعه علوم بود، اســامی پنج نفِر برتِر هر پنج شــاخه علمی 

مذکور اعالم شد.
ا توجه به رشایط همه گیری ویروس کرونا در جهان  الزم به ذکر اســت، ب
و عــدم حضور فیزیکــی نفرات برتر جایــزه بین املللی یــورسن در این 
مراســم، سفرا، کارداران و منایندگان سیاسی کشورهای خارجی حارض در 

اختتامیــه به منایندگی از برگزیدگان جوایز را دریافت کردند. 
- معرفــی برندگان جوایز در پنــج حیطه علوم صوری، علوم اجتامعی، 

علوم فیزیک و شــیمی، علوم زیستی و علوم پزشکی
- اختتامیه پنجمین کنگره بین املللی شبکه جهانی آموزش و پژوهش های 

USERN 2020 علمی
ا برگزاری  کنگــره بین املللی یورسن ۲۰۲۰ روز سه شــنبه ۲۰ آبان مــاه ۱۳۹۹ ب
ــازار بزرگ ایران و مرکز منایشــگاهی در کتابخانه  مراســمی به میزبانی ب

ایان داد. »جندی شــاپور« به صورت رسمی به کار خود پ

این مراســم که با مشــارکت بیش از ۱۰۰ دانشــگاه و مرکــز علمی از ۳۵ 
کشــور جهان به صورت فیزیکی و مجازی با حضور ســفرا و منایندگان 
تالیا، بلژیــک، چین، پرتقال، اســرتالیا،  کشــورهای روســیه، آملان، ای
اوکرایــن، فنالنــد، اســلوونی، بلغارســتان و بنگالدش همــراه بود، با 
ســخرنانی پرفســور نیام رضایی، رئیس کنگره بین املللی »یورسن ۲۰۲۰« 
ـــن جشنــواره  ـــدگان ششمیـ ـ ا اعالم نتایج برن ــاز و پس از آن، ب ـ آغـ
بین املللی نقاشــی برای کــودکان بیامر و برندگان پنجمین جشــنواره 

جایــزه بین املللی یورسن ادامه یافت.

USERN 2021 ره گ ن ان ک زب ی الم م اع
ایان این مراســم، اسامی چهار کشــور هلند، اسلوونی، هند و ترکیه  در پ
به عنوان نامزدهای میزبانی کنگره بین املللی یورسن و جشنواره نقاشی 
ا توجه به بررســی رشایط  بــرای کــودکان بیامر اعالم شــد و در نهایت، ب
هر یک از کشــورهای مذکور جهت برگــزاری این رویدادهای بین املللی، 
کشور ترکیه به صورت رسمی به عنوان میزبان ششمین کنگره بین املللی 
شبکه جهانی آموزش و پژوهش علمی »یورسن ۲۰۲۱« و هفتمین جشنواره 

نقاشــی برای کودکان بیامر در سال آینده میالدی انتخاب شد.
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ی" یکــی از غنی تریــن و متنوع ترین مجموعه هــای میراث  ران "هــرن ای
فرهنگی برش اســت. قالی بافی، نگارگری، سفال گری، معامری، موسیقی، 

خوش نویســی، خاتــم کاری، میناکاری و معرق چوب تنهــا منونه هایی از 

هرنها و صنایع دســتی ایران است. ســابقه معامری ایران به حدود هزاره 

هفتم قبل از میالد می رســد. معامری ایران دارای ویژگیهایی اســت که در 

مقایســه با معامری دیگر کشورهای جهان از ارزشی ویژه برخوردار است؛ 

اعتــالی معامری ایرانــی و رویارویی غربیان با دســتاوردهای آن، موجبات 

اییان را که در سطح پایین تری از بلوغ قرار داشتند،  تحســین و حیرت اروپ

فراهم کرد و به جرات می توان گفت ایران، افتخار متدن جهان است. حال، 

ا توجه با قدمت غنی معامری در ایران و جهان، متاسفانه  با گذشت زمان و ب

تا حدی شــاهد افول این هرن در ایران هســتیم البتــه هرنمندانی داریم 

که دلســوزانه در حال تولید و خلق ایده در این حوزه می باشــند. بسیاری 

از صاحبنظران عمده ترین مشــکالت معامری امروز ایران را در نبوِد زبان 

مشرتک بین تولیدکنندگان این صنعت و معامران می دانند در 

حالیکه اتفاق نظر بین این افراد موجب تحولی 

عظیــم در ایــن حــوزه می شــود. 

ــور نارص  االر"* و با حضـ بر همین اســاس، در شــوروم پارچه مبلی "ک

رحیمی پور بنیانگذار پارچه مبلی کاالر، ســید رضا حسینی الهیجی استاد 

دانشــگاه و عضو کمیته علمی شورای ملی مبلامن و محمدرضا جم منش 

کارشناس طراحی صنعتی، کارشناسی ارشد معامری و مدیر اجرایی نرشیه 

هرن و مبلامن نشســتی صمیمی برگزار کرده و به بررسی مشکالت موجود 

معامری و تولیدکنندگان این حوزه در ایران پرداختیم.

االر"* با  ی بنیانگذار پارچه مبلی "ک م ی در ابتدای این نشســت، نارص رح

اشــاره به مشــکالتی که در صنعت تولید مبلامن و منسوجات کشورمان 

وجود دارد، گفت: درصد عمده ای از مواد اولیه پارچه های تولید شــده در 

ایران وارداتی اســت در صورتیکه در کشور ما ظرفیت کشت و تولید پنبه 

وجود دارد و حتی، چیپس )از مشــتقات نفت( ماده اولیه نخهای پلی اسرت، 

در کشورمان قابل تولید است که متاسفانه وارد می شود.

ی افزود: تولید ملی زمانی معنی دارد که چرخه کامل و درستی  م ی رح

داشته باشیم و از منابع بومی، ظرفیتهای انسانی و متد به 

درستی استفاده شود.

وی 

نبــــوِد زبــــاِن مشرتک میــان
تولیدکننـدگان، طراحان و معمــاران

حلقه  گم شده تولید در ایـران
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ــراز کرد: یکــی دیگر از دغدغه هــای ما فاصله بین طراحــان، هرنمندان  اب

ــه نوعــی عــدم درک متقابــل میــان این  و تولیدکننــدگان اســت کــه ب

دو قــرش بــه حســاب می آیــد، تــک روی و عدم پذیــرش ایــده طراحان، 

هرنمنــدان و متخصصــان از طــرف تولیدکنندگان و نبوِد زباِن مشــرتک 

بیــن ایشــان از جملــه حلقه هــای گــم شــده تولیــد در ایــران اســت.

 بنیانگــذار پارچــه مبلــی "کاالر" عنــوان کــرد: زمانی که ما در کشــورمان 

دانشــگاههای هرن، معــامری و فنی_مهندســی داریم چــرا خروجی این 

دانشگاهها که هرنمندان، طراحان و مهندسان هستند، جذب سیستم های 

تولید منی شــوند و در سیســتم های آکادمیک به عنوان استاد رشته خود 

تولیدمثل می کنند در صورتیکه هم نشــینی ایــن دو گروه می تواند مولد 

ایده های بکر برای رشد و شکوفایی صنایع کشورمان باشد.

رحیمی پور افزود؛ با عشــق به وطنم ایران از همه امکانات خود، از جمله 

زمان و فضای کســب و کار برای تعامل این دو گروه  اســتفاده کرده ام که 

نتایج ارزشمندی به دنبال داشته است.

ا  وی مطــرح کرد: برخی از تولیدکننده های ایرانــی در کیفیت و خالقیت ب

تولیدکنندگان اروپایی قابل مقایســه هستند و یا شاید حتی فراتر از آنها 

باشند؛ در حقیقت، تولیدکنندگان در صنعت مبلامن بسیار مظلوم واقع 

شده اند و نه تنها از طرف دولت حامیت منی شوند بلکه با مسایلی مانند 

بیمه و مالیات که ســد راه تولیدکنندگان اســت مواجه هستند به همین 

دلیل، پرداخنت به ویژگیها و نیازهای تولیدکنندگان خرد بسیار مهم است.

االر" سالهاســت به صــورت تخصصی  انواع پارچه رو  ی  گفت: "ک م ی رح

ا ویژگیهــای خاص را از رسارس جهــان تهیه و تامین  ــا کیفیت و ب مبلــی، ب

می کند، کاالر سعی کرده به نیازهای انسان معارص و کره زمین توجه کند؛ 

این توجه، شیوه و تفکر معارصگونه می خواهد که باید علیرغم فرصتهای 

ا تهدیدهای این  صنعت نســاجی )از جملــه اشــتغالزایی و ارزآوری و ...( ب

صنعت، که اســتفاده از مواد اولیه تجزیه ناپذیر اســت آشنا شد. البته با 

تکنولوژی معارص و شــیوه های جدید تولید، جایگزین و استفاده از مواد 

برگشــت پذیر )recycle( بخشــی از این آســیبها را می توان جربان کرد و از 

این درد بزرگ کاســت. طبیعی اســت که استفاده از این مقوله برای متامی 

صنایع و کســانی کــه در هر زمینه ای دســتی در تولید دارنــد، وظیفه ای 

اجتامعی و محیط زیستی به حساب می آید.

ی   اشــاره کرد: از منظر دیگر، نیازهای انسان معارص را باید در شیوه  م ی رح

ا انتخاب رنگ،  االر" ب کار و زندگی بر اساس فرهنگامن جستجو کنیم که "ک

بافت و مواد و مرتیال متناســب با زیست فرهنگی جغرافیامن این وظیفه 

را همیشــه به دوش می کشد که در سالهای اخیر با حضور و کمک طراحان 

و هرنمنــدان در این مجموعه این مهم محقق شــده و امید به اشــاعه این 

هم اندیشی و هم نشینی در سایر صنایع وابسته از جمله مبلامن را دارم.

ا اشــاره به جای خالــی طراحی رشقی و  االر" ب بنیانگــذار پارچــه مبلی "ک

ایرانی در دنیا، بیان کرد: رسزمني پهناور ايران از نخســتین خاســتگاه های 

شــكل گريی هرن، معامری و مدنيت بوده اســت، به طوریکه هرنشناســان، 

بســياری از پيرشفتهای هرنی و معــامری جهان را وامــدار هرن و معامری 

ايرانيان می دانند. 

نشریه اختصـاصی ُهنـر و فنـاوری دکوراسیـون داخلی و ُمبلمــان/ شماره سی پنجم



46

در ادامه، ســید رضا حسینی الهیجی استاد دانشگاه و عضو کمیته علمی 

ا تاکید بر دور کردن ترس از تولیدکننده، بیان کرد: در  شورای ملی مبلامن ب

حال حارض، به انسان هایی نیاز داریم که بتوانند در کنار هم قرار بگیرند، 

گفتگو کنند، ترس را کنار گذاشــته، با شــجاعت قدم بردارند و دســت در 

دست یکدیگر کار کنند. 

جی افزود: متاسفانه، ما از همدیگر میرتسیم، سالهاست که  ی الهی ن ی حس

ا بتوانند  می خواهیــم صنعت را به دانشــگاه نزدیک و حتی ادغام کنیم ت

با هم کار کنند اما دانشــجو از صنعت و صنعتگر از دانشــگاه می ترسد؛ 

مشــکل بزرگی که وجود دارد، غرور و خودخواهی اســت. باید این صفتها 

را کنار گذاشــته و به دنبال رفتار حرفه ای باشــیم و در این صورت می توان 

کارهای بسیار بزرگی انجام داد.

ا کپی برداری طراحان از یکدیگر گفت: در بازدید  حسینی الهیجی در رابطه ب

از منایشگاه ها شاهد این معضل هستیم که اکرث آثار تولید  شده توسط 

طراحان کپی برداری شــده و هیچ گونه خالقیت و خط طراحی اختصاصی 

در بین محصوالت خلق شده دیده منی شود. 

عضو کمیته علمی شــورای ملی مبلامن افزود: هر انســانی از ویژگی ها و 

ــار متفاوت در متامی  ســالیق  خاصی برخوردار اســت. لذا تنوع در خلق آث

زمینه های هرنهای تجسمی بیشامر و حق انتخاب برای مخاطب در سنین 

مختلف و با جنســیت های متفاوت بینهایت است.  نکته مهم پژوهش  و 

جمع آوری  اطالعات آماری قبل از روند طراحی جهت کسب بهرتین نتیجه 

و دریافت سطح سلیقه ی مخاطب در مورد هر نوع محصولی می باشد این 

موضوع را کشــورهای جهان اول و صنعتی به صورت پیش فرض در روند 

طراحی و تولید محصوالت خود لحاظ میکنند، پیرشوترین کشور صنعتی  

در جهان آملان است که در حوزه تولید اتومبیل بنز 150 سال قدمت دارند 

و جالب است که بدانیم این خودروساز، جهت بهبود کیفیت روند طراحی 

و در نتیجه خلق محصوالت خاص اقدام به تاســیس دانشگاهی منوده و 

در حال تحقیقات می باشــند که این امر یکی از مهمرتین عوامل در جهت 

موفقیت این مجموعه و تولید کننده های مشابه می باشد. 

وی ادامه داد: اگر بخواهیم ایران را بشناســیم، مهمرتین کار سفر به سایر 

کشورهای دنیا و  کسب اطالعات  از طریق محققان  و دانشمندان سایر کشورها 

که  در زمینه ی ایران و تاریخ ایران تحقیق کرده اند می باشد. در همین راستا، 

چند ســال گذشته طی نامه ای به ســازمان ملل اعالم کردم که ما در ایران، 

گروهی را تحت عنوان "مطالعات طراحی ایرانی" ایجاد کرده و هدفامن این 

اســت که با شــناخت متدن و فرهنگامن زندگی جدیــدی را برای خود رقم 

بزنیم و جالب است بدانید با طرح این نامه، رئیس آموزش سازمان ملل از 

ــا بنده مصاحبه کند و در این دیدار، اهمیت کارمان  ا ب ــادا به ایران آمد ت کان

را تائید و تاکید کردند و اذعان داشتند که ایران برایشان مهم است چرا که 

ایران، افتخار متدن جهان است.

این اســتاد دانشــگاه تاکید کرد: ما به دنیا معامری، مفهوم کشــور، دولت 

تالیا، از زمان قدیــم پارچه های حریر ایرانی  و انســانیت را آموختیم؛ در ای

بر تن می کردند و در زمان اشــکانیان، ساســانیان و هخامنشیان از ایران به 

کشــورهای دیگر ادویه، پارچه و ... هدیه می بردند و متاسفانه، فرزندان ما 

این مطالب را منی دانند.

حسینی الهیجی گفت: نهایت ارشافیت، تجمل و دکوراسیون را در موزه 

لوور و کاخ ورســای می تــوان دید. گچربی ها و تزئینات بســیار زیادی در 

ایــن اماکن وجود دارد، ریشــه این تزئینــات به ایران باز می گــردد منتها 

این هرنها را تغییر شــکل داده و نام فرانســوی بــرای آن انتخاب و این 

نقــوش را از آِن خود کردند و حتی در کتاب "رنســانس و ایران" نیز به آن 

اشاره شده است اما اگر اینها را بدانیم رشمامن می آید که برای مثال یک 

صندلی را از خارجی ها کپی کنیم.

ش کارشــناس طراحی صنعتی، کارشناسی  ن ا جم م درض حم همچنین، م

ارشــد معامری و مدیر اجرایی نرشیه هــرن و مبلامن عنوان کرد: بدترین 

نقطــه حرکتی کــه در حوزه های مختلــف صنایع و تولید در کشــورمان 

بــه وجود می آید، ســکون اســت؛ در حــوزه طراحی می گوییم همیشــه 

طــوری رفتار کنید کــه کارفرما را به چالش بکشــید. من بــه عنوان یک 

ــلق کنم و همه از آن  ـ ـــرم این نیست که یک چیزی را خـ ـ ـ ـ معامر، هن

ه  اره ب ا اش االر" ب ی "ک ل ب ه م ارچ ذار پ انگ ی ن ب

ا،  ی ی در دن ران ی و ای ی رشق ی طراح ال ای خ ج

ن  ی ت ران از نخس اور اي هن ني پ رد: رسزم ان ک ی ب

ت  ي دن عامری و م ريی هرن، م كل گ اه ش گ ت اس خ

اری  ي ان، بس اس ن ه هرنش ه طوریک بوده است، ب

عامری جهان را  های هرنی و م ت از پيرشف

د ن ی دان ان م ي ران عامری اي دار هرن و م وام
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ــد  ـ ای یـــل، ب ــه ام است. به همین دل ـ ـ تعریف کنند بلکه وظیفـ

ــد را  ــد و نقـ ــاخت و وارد مبــاحثه شـ ـ ـ ـ تفاوتها و سبکها را شن

ـــرفت. ـ پذی

این کارشــناس ارشد معامریی افزود: ما منتقد نیستیم اما نقد یک 

چیز، دلیلی بر بد بودن آن نیز نیســت؛ زمانــی که موضوعی را نقد 

میکنیــم در حقیقت نظر شــخصی خود را میگوییم. متاســفانه، 

اتفاقی که طی سالیان اخیر در این صنعت رخ داده ما را به کپِی برابر 

اصل چین، ترک و ... تبدیل کرده، عدم مطالبه گری مردم اســت. از 

طرفی، برای نابودی یک کشور کافی است کتاب و مطالعه را از آنها 

گرفت و بدین ترتیب، دیگر چیزی از آن کشور باقی منی ماند.

ا گله مندی از کپی برداری طراحها از  مدیر اجرایی نرشیه هرن و مبلامن ب

یکدیگر، بیان کرد: ما شاهد حدود ۱۰۰ غرفه در منایشگاههای بین املللی 

هســتیم که متاســفانه از یکدیگر و کارهای دیگران کپــی کردند و در 

نهایت، جایزه ای نیز دریافت میکنند و این موضوع، جای تاسف دارد.

جم منش ادامه داد: بنابراین، در صورت مطالعه، متوجه می شویم 

کــه ما قرن ها پیش و از زمان کوروش و داریوش در حوزه های چوب، 

لوسرت و روشنایی، پارچه و بافندگی و نساجی و ... صنعتگر بوده ایم 

و در صنعت قدمت داریم حال این سئوال مطرح می شود .

چه اتفاقی افتاده که ما ماهیت خود را زیر ســوال می بریم؟ ما شاید 

ا ۳۰ کشــور دنیا هستیم که بیشرتین نرخ مهاجر را داریم و  جزء ۲۰ ی

برنــد ایرانی خود را منی خواهیم، به همیــن دلیل، باید رساغ افرادی 

برویــم که برای تولید ایرانی، مبلامن و دکوراســیون داخلی دغدغه 

دارند و هامنطور که ذکر شد، تولیدکنندگان از معامران می ترسند، 

باید افراد فعال در حوزه های مرتبط با مبلامن و دکوراسیون داخلی 

را گردهــم آوریــم در واقع باید این جریان بوجــود بیاید، حتی اگر 

ا 30 نفر ختم شود.  تعداد این افراد به 20 ی

ــر اجرایی نرشیه هــرن و مبلامن مطرح کرد: ایــن موضوع، باید  مدی

فرهنگسازی شود؛ هدف ما گرد هم آوردن افراد همفکر می باشد که 

لزوما ممکن است، برند نباشند اما اتفاق نظر بین این افراد می تواند 

موجب جریان سازی شود. ما به تولیدکنندگان خالقی احتیاج داریم 

که از یکدیگر حامیت کنند و در کنار هم مبادله کاری انجام دهند، 

مسئله ای که در حال حارض بسیار کم دیده می شود. هدف ما در این 

نرشیه، ایجاد وزنه ای اســت که در حد توامنان به عنوان یک رفرنس 

و منبع باشــد که اگر تعدادی آرشــیتکت، طراح و افراد خارجی آن را 

ورق زدند حداقل بتوانند عکس خوبی از آن ببینند.

*کاالر در زبان آذری به معنای ماندگار است.

ا  رهنگسازی شود؛ هدف م د ف ای وضوع، ب  این م
ا  زوم د که ل اش ی ب ر م ک ف راد هم رد هم آوردن اف گ

ین این  اق نظر ب ا اتف د ام ن اش ب د ن رن کن است، ب م م
ه  ا ب ازی شود. م ان س ری وجب ج د م ی توان راد م اف

ر  گ دی اج داریم که از یک ی ت ی اح الق ان خ دگ ن ن دک ی تول
د ام دهن اری انج ه ک ادل ب ار هم م ن د و در ک ن ن حامیت ک
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به دنیای بلسینو خوش آمدید، دنیایی که غرق رؤیا، آرامش و آسایش 
ا تلفیقی از هرن طراحان  فرزند دلبند شامســت. محصوالت بلسینو ب
خــالق، بهره گیری از دانش و تکنولوژی روز، اســتفاده از مواد اولیه 
ا کــودکان و نوجوانان بتواننــد در قلمرو امن  باکیفیــت خلق شــده ت

خود رشــد کنند، بیاموزند و رؤیاهای خیال انگیزشان را بسازند.
محصوالتــی  طراحــی  بلســینو  خانــواده  مأموریــت  مهم تریــن 
منحرصبه فــرد، جذاب و کاربردی اســت تا شــام بتوانید ضمن لذت 
بایــی منزلتان از فضای اتاق خواب کودک مفید اســتفاده  بــردن از زی

کنید.
مترکز اصلی تیم بلســینو، طراحی محصوالتی است که برای کودکان 
ا آن ها بتوانند با خیالی آسوده  مهیج، دوست داشــتنی و ایمن باشد ت

دوران خوش کودکی را ســپری و از خاطراتی شیرین لذت بربند.
چــرا که اتاق خوابــی با طراحی منحرصبه فــرد و خیال انگیز که در آن 
امنیت وجود دارد، نظم بخشــیدن به آن آســان اســت و همین طور 
خوابــی خوش همراه دارد. موجب می شــود، کــودکان و نوجوانان آن 
را منطقــه مهیج و پناهــگاه امن خود بدانند و خاطراتشــان را رقم 

بزنند و مهم تر اینکه اســتقالل و تصمیم گیری بیاموزند.
با کشــف این بینش در کــودکان که مهم تریــن و باارزش ترین دارایی 
پدر و مادرها هســتند، بلســینو موفق شــده دنیایی بسازد که در آن 
محصوالتــی دوست داشــتنی و خیال انگیــز خلق کند تا همراه ســفر 

کودکی دلبند شــام به رسزمین رؤیاهایش باشد.
در دنیای بلســینو کلکســیون های بســیاری خلق شــده کــه هرکدام 
یــک قصه شــیرین دارنــد؛ یکی از این داســتان های شــیرین، روایت 

کلکسیون بیسکوییت است.
ــا ایــده خالق مســعود رســام و تخصص  کلکســیون بیســکوییت ب
ــه دلبندتان  ــا خیال راحت ب و دانش تیم تولید خلق شــده تا شــام ب

دنیایی خوشمزه هدیه کنید.
این کلکســیون با مفهوم طعم خوش و شیرین زندگی طراحی و شامل 
وســایل بــزرگ و رضوری اتاق خواب کودک ازجمله: تخــت، کمد، درآور 
و دیگــر ملزومات اتاق خواب کودک اســت. عالوه بر ایــن، در طراحی به 

نیــازهای مهم مادر و کودک با دقت و ظرافت توجه شده است.
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کلکســیون بیســکوییت دارای ویژگی هــای کاربــردی و قابل توجهی 
اســت که می تواند فضای اتاق خواب کودک مفیدتر کند.

ا  ــه کمدی ب از ویژگی هــای منحرصبه فــرد ایــن مجموعــه می توان ب
طراحی متفاوت اشــاره کرد، کمدی که کامالً شــبیه بــه یک یخچال 
واقعی اســت )وســیله ای که برای کودکان خردســال پدیده ای جالب 
است و معموالً نســبت به آن کنجکاو هستند( این یخچال عالوه بر 
زیبایی، دارای فضای کاربردی برای قرار دادن لباس و ســایر وســایل 

کودک است.
یکــی دیگر از ویژگی های این کلکســیون، لبه های گرد و بدون زاویه 
محصوالت اســت، چراکه اغلب پدر و مادرها نگران برخورد فرزندان 

ا لبه های زاویه دار وســایل بزرگ اتاق خواب کودک هستند. خود ب
دلیــل مهم بعــدی، گرد بــودن لبه هــای محصــوالت جلوگیری از 
آلودگی های مانند آب بزاق دهان کودکان اســت، چراکه توجه به این 

ا بسیار رضوری و مهم است. امر در ســالمت کودکان نوپ
اما به یاد داشته باشــید برای انتخاب محصوالت این کلکسیون شام 
آزاد هســتید، چراکــه هریک از اجزای این کلکســیون دارای مفهوم 
و جذابیت خود هســتند و به شــام می توانیــد هرکدام را به صورت 

مجزا انتخاب کنید بدون اینکه از جذابیت آن کم شــود.
بهره گیــری از دانش، اســتفاده از تکنولوژی، اســتفاده از مواد اولیه 
و یــراق آالت باکیفیت، ایده پردازی، طراحی و تولید با همبســتگی 
تیمــی حرفه ای و نظام مند مهم ترین و باارزش ترین تضمین کیفیت 
ا برای فرزند  ا به دنیای بلسینو می گذارند ت به مشــرتیانی اســت که پ

دلبند خود فضای فراموش نشــدنی خلق کنند.
ا احــرتام، کیفیــت، نــوآوری، دانش و  ــه بلســینو ب اســاس و بن مای
ــا ارائــه خدمــات به  همبســتگی ساخته شــده و از ایــده پــردازی ت

مشــرتیان، خانواده بلســینو خود را متعهد به این بن مایه می داند.
ا تولد  زندگــی با رؤیاهای شــیرین، زیبا و عشــق رقم می خــورد و ب
فرشــته های کوچــک معنادار می شــود. در دنیای بلســینو ما تالش 
می کنیم تا معنا زیبای زندگی شــام رؤیاهای خوشــمزه بســازد و از 

آن لذت بربد.
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قانون تغيري در ماهيت هر قانون، اصالتى دارد همچون چرخش زمني در محور خود...
تغيري، به خودى خود سيال است و همه ی خاصيت آن در سياليت و پویایی مسترت. شايد متامی پيرشفت هاى 
برش امروزى در علم، زبان، جامعه شــناىس و... در گرو اين قانون باشــد. متام انسان هايى كه سخت كوشانه 
ا نســل هاى بعد در برابر انــرژى نهفته ی آن همچون يادى  در مقابــل اين قانون مقاومت می كردند، خود ي
ا اين پديده هم سو بودند و براى تغيري قوانني  ا نادانسته ب در تاريخ مضمحل شــدند و كساىن كه دانسته ي
علمى يا اصالح رفتارهاى انساىن يا حكومت دارى يا هر موضوعى پريامون انسان و محيط اطراف اش قدمى 
برداشــتند، جــزىئ از پيرشفت هــا و افتخارات برش امروزى تلقی مى شــوند. در ابتدا آن ها هميشــه اطراف 
خود را متفاوت از ديگران مى ديدند و ســپس به اين تفاوت اميان داشــتند و آن را همواره فرياد مى زدند. ما 
پيرشفت هاى امروز زندگی مان را مديون مبارزه ی اندک انسان هايى هستيم كه در مقابل عدم تغيري خيل 

عظيمى از توده هاى مردم، زندگی شان را هزينه كردند.
سخن، كوتاه كه تغيري، حكم ديگرش هامن سنت شكنى است.

ــا توبيخ و تنبيه  هنگامــى كه براى هدىف معلوم، سنت شــكنی مى كنيد به انتظار تشــويق و تحســني و ي
بنشينيد؛ اما يادتان باشد که هدف شام، از واكنش ديگران واالتر است.

اين توضيحات مقدمه ای بر ارائه ی داليل ما براى نوع جديدى از سنت شكنى ست.

ا قرينه سازى و هارموىن، زيبايى شناىس و هرن بوده  پزشىك و دندانپزشىك همواره در ارتباطى تنگاتنگ ب

اســت. اما به نظر می رســد كه اين دو در ُحجب و حيايى ســنتى - در حاىل كه از يكديگر بهره می بردند - 

چنان دوســتانه و عاطفى در كنار هم قرار نگرفته اند و هميشــه حائىل قدميى و تعصب گرا بین اين دو 

ا نزديك كردن اين دو به یکدیگر، راه رسيدن به اهداف مان را هموار  وجود داشــته است. ما تالش كرديم ب

ــار هرنى« كه محيطى كامــاًل آرامش بخش، رسارس خالقانه، ســيال، تخيىل و  ــا ادغام »گالرِى آث كنيــم. ب

مملو از ايده ها و تراوشات ذهنى هرنمندان است با »دندانپزشىك« كه در ذات خود اسرتس، اضطراب و 

گونه اى از قانون هاى غري قابل تغيري را در خود نهفته دارد. حضور در فضايى مشابِه متامی مطب ها در 

ساعتی مقرر؛ زُل زدن به قاب تلويزيوِن داخل یک سالن انتظار خشک و بی روح؛ وقت گذراندن بی هدف 

ا نوبت تان فرا برسد... ا تبلت؛ و بســیاری کارهای کالفه کننده و بیهوده ی شــبیه به این ها؛ ت با موبايل ی

د یوسف زاده ی ام
ی ک زش پ دان رفه ای دن  دکرتای ح

نهـال  اندیشـه ای  نـو
در باور سیال انسان
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اين داســتاِن بیشــرت مطب هاى دندانپزشىك ست و ما سعى در نقض آن 

داريم؛

محيطى بالقوه که اجازه ی تأســيس يک گالرى را در يك ســالن انتظار 

ــا بهره مندى از  ــار داشــتيم و ب ـ ــا آن را در اختي ـ معمــوىل مى داد و مـ

ــارى و ديزايــن مناســب، ســعى در به وجــود آوردن آن  دانـــش معمـ

كرديــم. متامــی محيــط - حتــى فضاهــاى اختصاصی دندانپزشــىك - 

ا  ــا كمــک گرفــنت از ايده هاى معامرى نويــن به خدمــت گرفتيم ت را ب

ــا يک فضاى  فضایــى گالرى گونــه در دل يک محيط دندانپزشــىك و ي

دندانپزشــىك در محــارصه ی آثار هرنى ارزشــمند داشــته باشــيم؛ در 

ا دندانپزشىك  واقع ســخت اســت كه بگوييم گالرى در دندانپزشــىك ي

ــه ما كمک می كنــد تا در زمان هاى مشــخىص،  در گالــرى! ايــن فضا ب

ا آثار جديد تعويض شــوند و هر از چندی، هرنمندان جديد  تابلوها ب

ــه بيامران و مراجعان ما معرىف شــوند. هــرن و معامرى، پل ارتباطى  ب

بســيار مؤثرى بــراى برقرارى رابطه ی صحيح ما میــان گالرى و محيط 

بود. دندانپزشىك 

ری ال ال گ ت ری دن ی کل گ ی ش ل ایده ی اص

ا  ادغــام کــردن دو فضای دندانپزشــکی و گالری هرنی در یــک مکان )ب

کمک گرفنت از آثار نقاشــی، عکاسی و به طور کلی هرنهای تجسمی(.

ست؟ ی ن ایده چ ازی ای اده س ی هدف از پ

ــه بیــامران دندانپزشــکی کــه اغلب،  ارائــه ی یــک فضــای متفــاوت ب

ــه می کنند و به صــورت معمول در  ر از اســرتس را تجرب محیط هایــی پُ

ا اساساً هیچ اقدامی  راســتای کاهش اضطراب آنان، کمرت فکر شــده و ی

در این باره صورت نگرفته است.

ا توجه به اینکه هیچ بیامری برای مراجعه به یک محیط دندانپزشکی  ب

باً دچار  ا آثار هــرنی را ندارد و غال انتظــار ورود به یک گالری نقاشــی ی

تعجــب و هیجان زدگی می شــود، می توان گفت که ایــن فضای جدید، 

محیطی خاطره ساز و بســیار مفید خواهد بود. مکان های خاطره ساز، 

یا به شــامر می آیند؛ شام با  هم اکنون جزو اهداف معامری جدید در دن

ارائه ی محیطی متفــاوت، نقش زیبایی در ذهن افراد حک می کنید که 

سبب می شــود تا همیشه شام را به یاد بیاورند و از جذابیت این مکان 

برای دیگران صحبــت کنند. در حالی که تقاضای بیامران برای مراجعه 

به این محیط، گرفنت خدمات دندانپزشــکی است، شام هدف دیگری را 

نیــز دنبال می کنید؛ معرفی آثار هرنی و باال بردن ســطح آگاهی مردم 

برای شــناخت بیشرت هرن و هرنمندان.

ممکن اســت شــخصی تاکنون به هیچ گالری هــرنی مراجعه نکرده و 

انگیزه ای نیز برای این کار نداشــته باشــد، اما در ایــن مکان به صورت 

ا آثار فاخری آشــنا می شــود کــه همین امــر می تواند توفیقی  اتفاقی ب

اجباری و شــاید آغاز بینشی جدید در هر فرد را رقم بزند.

ا  یکــی دیگر از اهــداف ما معرفی هرنمندان اســت. بدیــن ترتیب که ب

ــا معرفی هر هرنمنــد در میان آثار هــرنِی محیط،  روشــی دیداری و ب

رزومه ای از هر یک از آن ها در اختیــار مراجعان کلینیک قرار می گیرد 

و مراجعــان می تواننــد با هرنمندان جدید - که شــاید کمرت شــناخته 

شــده باشند - آشــنا شوند و کنکاشی بیشــرت برای شناخت  آن ها و آثار 

گذشــته و حال شــان انجام دهند. شــاید این نکته ی ســاده ای به نظر 

برسد اما بســیار ظریف و حائز اهمیت است. 
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ا پاســخ به یک پرســش  ــا بحث راجع به این موضوع را ب اجــازه بدهید ت

ادامه دهیم؛

وع  وض ه یک م ت ب ــب راد نس ه ی اف ق ر ذائ ی ی رای تغ ــان ب اس ن عه ش ام ج

د؟ ی دهن ه م ادی ارائ ه شن ی اص چه پ خ

یک راه ســاده، ارتباط مردم با موضوع مورد نظرشان در مکان هایی ست 

که احتامل دیده و شــنیده شــدن آن افزایش می یابد؛ به بیان ســاده تر، 

بایســتی برخورد های احتاملی نسبت به یک موضوع را افزایش دهیم.

به عنوان مثال، صبحی را در نظر بگیرید که از منزل به سمت محل کار 

خود در حرکت هســتید و در طول مســیر، پنج تابلوی بزرگ برای تبلیغ 

یک برند را می بینید و ظهر هنگامی که پیک، غذای ســفارش داده ی شام 

ــا تبلیغ هامن برند بر روی بســته ی غذا مواجه  را از رســتوران می آورد ب

می شــوید و عرص، مجدداً هنگام خرید در یک فروشگاه بزرگ به تبلیغ 

هامن برند برمی خورید و...

ا این  آن ها برای عالقمند کردن شــام متام سعی شان را انجام داده اند و ب

أثیر را بر روی ذهن شام اعامل کنند؛ چرا که  روش می توانند بیشــرتین ت

بهرتیــن راه هــای برخورد احتاملی را برای شــام در نظــر گرفته و انجام 

داده اند. در حال حارض چقدر در شــهرهای بزرگ کشــورمان، تبلیغاتی 

برای ارائه و منایش آثار هرنی داریم؟

اگر نگوییم هیچ؛ بسیار محدود و اندک! بیشرتین تبلیغات شهری مان 

به فروشــگاه های بزرگ و مال ها خالصه می شوند!

دوســت داران هرن یکدیگر را پیدا می کنند و بــا رشکت در افتتاحیه ها و 

مراســم  ها به خوبی هم دیگر را می شناســند و با درجاتی از تجربه های 

ا بیشــرت در میان خود طرفدارانی دارنــد. اما به زعم من، یکی از  کمرت ی

اهــداف واالی هرن، در دســرتس قرار دادن آن برای افرادی ســت که کمرت 

تجربه ی دیدار و شــناخت آن را پیدا کرده اند. ما وظیفه ای برای انتشــار 

هرن و اشاعه ی آن داریم.

ا بازدید از  انســانی که به طور متناوب به کنرست های موســیقی می رود ی

آثار هرنی جزو عالیق اوســت، بیشــرت به دنبال صلــح و آرامش می رود 

و از خشــونت و جنــگ پرهیــز می کنــد. اگر من در گســرتش این هدف 

موفقیتی کســب کنم، جزو افتخاراتم خواهد بود. بنابراین متام هدف 

ا آثار هرنی ســت. و تالش ما، افزایش برخورد احتاملی بیامران ب

)Multidisciplinary( ه ای ت ارش ن ی ده ای ب ری، ای ال ال گ ت دن

امروزه در جهان، ارتباط میان رشــته های مختلف علوم، کامالً طبیعی و 

به صورت جدی و حرفه ای دنبال می شــود و از ادغام رشته های مختلف، 

رشــته های جدید علمی به وجود آمده است که بسیار کاربردی و راه گشا 

هســتند. شــاید ارگونومی یکی از ســاده ترین و کاربردی ترین موارد این 

مثال باشــد؛ طراحی متام ابــزارآالت و لوازم محیــط کار و زندگی برای 

ا پیچیده تر از آن، در مهندسی پزشکی ست؛ از  بهبود و سالمتی افراد. و ی

ســاخت لوازم ساده ی پزشــکی گرفته تا طراحی پیچیده ترین دستگاه ها 

)PET(. اما فراموش نکنیم، لینک های بین رشــته ای در علوم انسانی هم 

بسیار کاربردی و حائز اهمیت اند.

KAP study )Knowledge/Attitude/( ــات  ـ ـ مطالعـ از  ــاری  ـ ـ ـ بسی

ــا رشــته های مختلف علــوم از جمله پزشــکی و  Practice در ارتبــاط ب

درمان، مبتنی بر همین موضوع است.

رشــته های روان شناسی و جامعه شناســی برای آگاهی از نگاه بیامران و 

یــز از این نوع مطالعات اســتفاده می کنند و  بهبود شــیوه های درمان ن

یکی از راه کارهای پیشنهادی، استفاده از هرن در جهت کاهش اضطراب 

و اسرتس بیامران است.

به عنوان مثال، یک تحقیق علمی در دانشــگاه علوم پزشــکی کاشان در 

1388 بدین گونه انجام گرفت: سال 

ــا فرض اینکه عامل ایجــاد اضطراب، عمل جراحی ســت که منجر به  ب

واکنــش فیزیولوژیک در بدن می شــود و از اثرات بعــدی آن، افزایش 

رضبان قلب، تنفس و فشــار خون اســت، 60  بیامر آماده ی عمل را به 

دو دســته تقســیم کردند و برای یک دســته، پیش از عمل، موســیقی 

پخش شــد، در حالی که دســته ی دوم در محیطی ساکت قرار داشتند. 

ــان قلب و تنفس بیامران  تفاوت معناداری در میزان فشــار خون، رضب

قبل و بعد از پخش موســیقی به وجود آمد. این کاهش فشــار خون و 

رضبان قلب، پس از 20 دقیقه کامالً مشــهود بود.

ابلو های عکاســی و نقاشــی( و  ــا همیــن نــگاه، مــا از تلفیق هــرن )ت ب

موســیقی با خدمــات درمانی دندانپزشــکی بهره جســتیم تا عالوه بر 

دالیل ذکر شــده، به کاهش اســرتس بیــامران و عالقمند کردن آن ها به 

محیط درمان بکوشــیم. الزم به ذکر اســت در ایــن مقوله، احرتام به 

هرنمنــدان و آثارشــان از اولویت های نخســت ما بوده اســت. چرا که 

هیــچ گاه ســعی نکردیم از این آثار هرنی رصفاً بــرای کاهش اضطراب 

اســتفاده کنیم. اینجا دو مقوله ی جدا از هم به کمک یکدیگر می آیند 

تا در عین اســتقالل، کمک شایانی به هم بنامیند.

ا آرشــيتكت پروژه، مهندس  براى به اجرا گذاشــنت ايــن هدف از ابتدا ب

ا  »محمدرضــا جم منــش« جلســات متعــددى برگزار شــد و ايشــان ب

تســلطی كــه در حــوزه ی طراحــی و معامرى داشــتند و نیــز عالقه و 

تــالىش كه با گروه حرفه اى خود به خرج دادند، توانســتند گالری را در 

جذاب تريــن حالت ممكن با دندانپزشــىك ادغام  كننــد و بدین ترتیب 

ــگاه تيزبني هرنمندان به  واقع يك گالرى  متامــی اهداف ما ميرس و از ن

بی نظیر خلق شود. اســتفاده از نور و تجهيزات نورى مناسب، مرتيال 

و رنگ هــاى جذاب و البته طراحــی مينی مال، بهينــه ترين فضا را در 

ــار ايــده ی کلی قرار داد كه به جاســت در كنار رسعــت عمل قابل  اختي

ايان پروژه از ايشــان و همكارانشــان تشــكر و قدرداىن  ا پ توجــه آغاز ت

كنم.

و همچنــني يارى دوســتان ارزشــمند و توانای ديگر  كه با مهرشــان به 

هرن و عشق شــان به اشاعه ی آن در تشــكيل گروه هرنى آوا دنتال گالرى 

مســاعدت و تالش كردند و از این طریق  از ايشان نیز قدرداىن می كنم؛

دکرت »رضا الهيجى«، دانش آموخته ی طراحى صنعتى و اســتاد دانشگاه 

و همچنــني »ســعيد محمودى ازناوه«، عكاس و هرنمند ارزشــمندى كه 

دنتال گالرى ست... تابلوهاى  نخستین  آثارش، 

و در پايان خوشــحامل از اينكه در فضاى كنوىن كشــورم كه مشــكالت 

اقتصــادى، توجه ما را به پايني ترين قســمت هاى هــرم مازلو معطوف 

مى كنــد، ايده اى در جهت ارتقاء ســطح فرهنگى جامعه اجرا می شــود. 

ــه بيتى از نگاه جامعه شناســانه ی  ا اشــاره ب ا پرهیز از شــعار و تنها ب ب

ا نوشتار خود را پایان می دهم: حرضت موالن

ن چه آید ح م ل د و ز ص گ ان ن ه ج ه ب گو هم ــو م ت

روز... راف راغ خود ب ه ای، هزاری، تو چ ی نِ ک تو ی
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وقتی مروری در تاریخ معاصر صنعت مبلمان ایران مینماییم، یک قرن فعالیت 
مبلمان گالســتیان در این گذر زمان به خوبی نمایان میگردد. در واقع باید گفت 
که مبلمان گالســتیان جزء برند های اصیل هنر صنعت مبلمان ایران میباشد که 

با تالش و کوشش توانسته است تا به امروز خود را استوار نگه دارد. 

مختصری درباره تاریخچه مبلمان گالستیان
 اولین ســتون های بنای مبلمان گالستیان به دســتان هنرمند، دو بزرگ خاندان 
خانواده گالســتیان و خالویان در ایران بنا گردید. هر دوی این دو خانواده جداگانه 
در اطراف شــهر تبریز ســکونت میکردند و با انجام مهارتهای درودگری آن دوران 
،در شهر خود شــروع به فعالیت نمودند.  پس از مدتی به عنوان استاد کار نجار 
بسیار شــناخته شده ای در شــهر خود تبدیل میشوند. و با تشــکیل خانواده و 
تربیت پســران خود هر آنچه که برای هنر نجاری و کار با چوب را محفوظ داشته 
اند را به آنها می آموزند. که پس از مرگشان پسران آنها به همراه خانواده در سال 
1320به تهران آمده و هریک در نقطه ای از شــهر شروع به فعالیت مینمایند.  با 
ســاخت صندلی و دیگر منسوجات چوبی، کار خود را گسترش داده و با نزدیکتر 
شــدن این دو خانواده به یکدیگر و شــراکت با هم، مبلمان گالســتیان در ایران 
تبدیل به یک برند محبوب میشــود  بطوری که در یک پژوهش میدانی  در سال 
1343 توسط دو خارجی در سطح ایران در جهت شناخت محبوب ترین برند نزد 

مردم، مشخص میگردد که در کنار برند هایی مانند: مرسدس بنز 
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the child›s bedroom, such as bed, closet and drawer which 
are necessity . In addition, in the design process attention 
paid on to the important needs of mother and kid.
Features of Biscuit collection are useful and significant which 
could be make the kid›s bedroom better.
Among unique products of this collection can be mention 
to closet which designed like a real refrigerator shape 
(something that kids love to discover it as an interesting toy 
curiously) In addition to the beauty of appearance, it has 
enough useful spaces for putting clothes and other items.
Another feature of this collection is the curved and non-
angled edges in the products, since most parents worried 
about their children injury in accident with large furniture 
angles.
The next important reason for the curved edges in products 
designing is prevention of contaminants such as children 
saliva, toddler›s health is important points for Belsino during 
design process.
Please remember that you can select any item of biscuit 
collection which you want, because each of them designed 
with a different concept and you can use them based on your 
need.
Belsino family believes in main values «respect, quality, 
innovation, knowledge, team work and customer care» as 
own important commitments to audiences who use products.
Life goes with sweet dreams, love and beauty moments and 
makes sense with the birth of small angels. In the world of 
Belsino we try to make more delicious moments for your 
beautiful angels life.

World Of Belsino
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Welcome to the world of Belsino, a world overwhelmed 
by dreams, peace and comfort of your lovely child. Belsino 
products created with integration of creative designer›s 
art, modern knowledge, technology and the use of best raw 
materials, for children to growing in safe territory and enjoy 
their pure dreams.
The most important mission of the Belsino group is designing 
unique, attractive and practical products so that you can 
enjoy the beauty of your home and use the useful space of 
your kid›s bedroom.
Belsino team focuses on designing products that make 
children›s atmosphere exciting, lovable and safe and they 
pass childhood life full of enjoyment and sweet memories.
In this unique and imaginative designed bedroom›s 
furniture everything can organize in the right place, 
therefore more order makes sleep time of children comfort 
and calm.
Children are valuable assets of parents so mining their 
insight, Belsino has succeeded in creating a world with lovely 
and imaginative furniture to go with your beloved child on a 
trip to the land of own dreams.
In Belsino , collections are created with a sweet story which 
they introduce their own story. One of them is Biscuit 
Collection.
Biscuit collection is created by a creative idea Farbod Rassam 
expertise and expert production team that you can safely 
give your lovely child a delicious world.
This collection designed with the concept of the pleasant and 
sweet taste of life and includes large and essential items of 

World Of
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research to get to know them, their past and present works.

This may sound simple, but it is very subtle and essential. 
Let›s start the discussion with a question.

What do sociologists suggest to change people›s tastes in a 
particular subject?
A simple way is to connect people with their subject matter in 
places that increase the likelihood of being seen and heard. 
Simply put, we need to increase the potential encounters with 
an issue. For example, consider a day when you travel from 
home to work in the morning and see five large billboards 
advertising a brand. At noon, when the food delivery brings 
your order, the same brand is promoted by the food packages. 
In the evening, while you are shopping in a department store, 
you come across the same brand. They think they have done 
their best to make you interested and can make the most of 
your mind. Because they have considered and done the best 
ways for you to deal with possible collisions. How much in 
our country and our big cities we have advertisements for 
presenting and displaying artworks. It seems it is minimal. 
Most advertisements can be summed up in big shopping 
malls.

Art lovers and enthusiasts find each other and attend openings 
and ceremonies. They know each other well and have fans 
with some degree of experience, more or less. But in my 
view, one of the essential goals of art is to make it available 
to people who have less experience visiting and knowing it. 
We have a responsibility to publish and disseminate art. A 
person who regularly goes to music concerts or visits works 
of art is more interested in peace and tranquility and avoids 
violence and war. If I succeed in spreading this goal, it will 
be one of my honors. Therefore, all our goal and effort is to 
increase patients› possible contact with works of art.

Dental Gallery as an interdisciplinary idea
In today›s world, the connection between different disciplines 
of science is quite natural and pursued professionally. From 
the integration of various fields, new scientific disciplines have 
emerged that are very practical and instructive. Ergonomics 
is perhaps one of the most straightforward and most practical 
examples of this (changing all the tools and equipment of 
the workplace and living environment to improve people›s 
health) or, more importantly, medical engineering, from 
simple medical devices to the most sophisticated (PET) tools. 
But these interdisciplinary links are also very useful in the 
humanities. The types of KAP study (Knowledge-Attitude-
Practice) related to different science disciplines, including 
medicine and treatment, are based on this theme. The fields 
of psychology and sociology use this type of study to raise 
awareness of patients› perspectives and improve treatment 

modalities. One of the suggested solutions is to use art to 
reduce patients› anxiety and stress. For example, a scientific 
study at Kashan University of Medical Sciences in 2009 was 
conducted as follows: Assuming that the cause of anxiety is 
surgery. This leads to a physiological reaction in the body. 
One of the subsequent effects is an increase in heart rate. 
Breathing and blood pressure, 60 patients were divided into 
two groups, and the music was played for one group before 
the operation. In comparison, the second group was in a 
quiet environment. The result was a significant difference in 
blood pressure, heart rate, and respiration before and after 
playing music. This decrease in blood pressure and heart 
rate was quite evident after 20 minutes. With this in mind, 
we used a combination of art (paintings and photographs) 
and music with dental services to reduce patients› stress 
and make them interested in the treatment environment 
and the reasons mentioned above. It should be noted that 
in this category, respect for artists and their works has been 
one of our priorities. Because we never tried to use these 
works of art to reduce anxiety. The two separate categories 
help each other while they are independent.

For achieving this goal, initially, several meetings have 
been made with the projects› architect «Mohamad Reza 
Jam Manesh». With his mastery in the field of design 
and architecture, as well as his interest and efforts of his 
professional group, they were able to integrate the gallery 
with dentistry in the most attractive way possible. Thus, all 
our goals were achieved and from the artists› sharp point of 
view, a unique gallery was created. The use of appropriate 
lighting and lighting equipment, attractive materials and 
colors, and of course, minimal design, provided the most 
optimal space for the general idea. Here, I would like to 
appreciate the architecture team for their remarkable 
speed during the project. I also appreciate the help of 
other valuable and capable friends who helped to create 
the art group «Ava Dental Gallery» with their love for art 
and its promotion: Dr Reza Lahiji, who is a graduate of 
industrial design and University Professor, as well as «Saeed 
Mahmoudi», a valuable photographer and artist who his 
artworks are among the first ones in the dental gallery.

Finally, I am glad that in my country›s current situation, where 
economic problems turn our attention to the lowest parts of 
the Maslow pyramid, we have an idea for society›s cultural 
promotion. I try to avoid chanting slogans and quoting a 
poem from the Rumi from a sociological perspective.

You do not say everyone is at war and what will come of my 
peace
You are either one or a thousand; you kindle your light.
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of immutable rules). Most dental offices have the same 
specifications. For example, clients must be at the office at 
the scheduled time, watch indoor TV during waiting times, or 
be forced to spend time on their cell phones to be notified 
that it is their turn. This story occurs in most dental clinics, 
and we seek to change it.

When a potential environment allowed the establishment 
of a gallery instead of a typical waiting room, we tried to 
create that gallery with appropriate architectural and design 
solutions. We used all this environment, even dental spaces, 
with modern architectural ideas to have a gallery-like space 
in the heart of a dental environment or a dental space in the 
middle of an art gallery. However, it is tough to assume a 
gallery in dentistry or dentistry in the gallery. This space helps 
us replace the paintings with new works at certain times, and 
from time to time, contemporary artists are introduced to 
our patients. The art and architecture are useful to establish 
the right relationship between the gallery and the dental 
environment. 

The main idea for creating the dental gallery

To merge dental and art gallery spaces (including paintings, 
photography, and visual arts).

Objectives of implementing the idea of the dental gallery:

1. To provide a different atmosphere to dental patients. 
It is worth noting that dental offices are often stressful 
environments, and there is usually less thought or no action 
taken to reduce patients› anxiety.

2. To provide an environment that can be very useful for 
reminiscence. No patient expects to enter a painting gallery 
or artwork to visit a dental setting, and they are often 
surprised and excited. Also, unique environments are now 
one of the new architectural goals in the world. By presenting 
a different environment, you engrave a beautiful picture in 
people›s minds that makes them always remember you and 
tell others about this place›s charm.

3. To introduce works of art and raise people›s awareness 
to know more about art and artists. While patients› demand 
for access to this environment is to obtain dental services, 
another goal can be pursued. For example, someone may 
not have visited any art gallery yet and have no motivation 
to do so. However, in this place, he/she accidentally gets 
acquainted with luxurious works, which can be a start to 
obtain a new vision in each person.

4. To introduce new artists to patients. With this visual 
method, artworks are provided to the clinic›s clients in the 
new environment. Thus, clients can become acquainted with 
contemporary artists who may be lesser-known and do more 
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Change is fluid, and its power stems from its fluidity. Perhaps today, all human progress in 
science, language, sociology, and so on depends on this. All human beings who diligently 
resisted against this principle, themselves or their subsequent generations, have cleared from 
history. On the other hand, those who knowingly or unknowingly aligned themselves with this 
phenomenon and took steps to change scientific grounds, humans› behavior, governments, 
or any issue surrounding the humans and their environment, are now considered a part of 
the progress honors of modern human. They always saw their surroundings differently from 
others and believed in this difference, and continuously promoted it. We owe the progress 
of today›s lives to the struggle of a small number of people who spent their lives exchanging 
for not changing a large number of people.

In short, change means breaking tradition. When you break the traditions for a specific 
purpose, wait for encouragement or punishment. It must be remembered that the ultimate 
goal is more important than the reaction of others. 
These explanations are an introduction to our arguments for a new sort of tradition-breaking.

Medicine and dentistry have always been closely related to symmetry, harmony, aesthetics, 
and art. But it seems that these two have not been so friendly and emotionally together 
in the traditional modesty while enjoying each other. There has always been an old and 
bigoted barrier between these two disciplines. We tried to pave the way for achieving our 
goals by bringing these disciplines closer together. So, we have integrated the art gallery (a 
thoroughly relaxing and creative environment, full of ideas and mental exudations of artists, 
fluid, and imaginative) with a dental office (where inherently has stress, anxiety, and a kind 

In any rule, the rule of change is as original as the earth›s rotation around its axis.

 New ideas seedlings in
the view of human fluid
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     ersia
Persia was the cradle of beautiful and elaborate artistic creations. 
Its important position on ancient trade routes allowed for foreign 
influences to arrive but also for Persian items to delight other 
regions of the world. Even today, we often think of Persia as exotic, 
mysterious, and captivating.
Persia is a historical region that covers modern-day Iran and parts of 
the neighboring countries. In antiquity, the mighty Persian Empire 
expanded from the borders of India all the way to the Mediterranean 
coasts.
During the 7th century CE, Persia was among the first regions to 
convert to Islam. Religion has had a strong influence on art and 
design ever since. Indian and Chinese influences were also adopted 
throughout the centuries, especially during the Mongol invasion in 
the 13th century. For centuries, Persia flourished as an independent 
nation, and in the early 20th century, Iran was established.
In art history and design, Persian furniture usually includes the 
different pieces created in the area since the Middle Ages. These 
objects developed with similar characteristics and thus are often 
studied together.
Modern Iranian furniture still incorporates many 
traditional elements. However, the traditional 
craftsmanship has been gradually replaced by 
foreign mass-produced items.

   he Style of Persian Furniture
Persian furniture stood out for its rich 
ornamentation, although rooms usually had few 
pieces of furniture. It was common to have low sofas 
or even just cushions directly on the floor for sitting. 
Therefore, tables were often low as well. Furniture 
was expensive, so chairs were mostly reserved 
for wealthy families and royalty, and 
they were usually used for receiving 
important visitors.
Furniture and interior design 
were closely related, and 
some architectonic elements 
had specific functions that we 
commonly associate with furniture 
pieces. For example, in the dining 
area, the floor of the central part 
was sometimes lower, making the 
cushions be at a higher level and 
increasing comfort. Window lattices had 
a similar use to that of modern window 
shades.

   ecorative Motifs
The decoration was heavily influenced by Islam, 
and most pieces featured non-figurative motifs, 
common in Islamic arts. These include complex 

geometric patterns, stylized flowers and leaves known as arabesques, 
and stylized calligraphic texts - usually with fragments from the Quran.
Unlike other Islamic cultures, Persia was more open towards figurative 
representations. In Persian arts and furniture, we sometimes find 
pieces decorated with animal and even human forms, usually 
representing historical events. In religious art, however, human 
representations remain completely absent.
Despite the elaborate ornamentation, Persian furniture was balanced, 
with carefully studied proportions and symmetric designs.

     ooden Furniture
Wooden boxes for storing jewelry and manuscripts were valuable 
items among wealthy families. The boxes were usually lacquered 
and had a dense decoration of non-figurative motifs and, sometimes, 
representations of historical events.
Local woods were limited due to the arid climate and scarce vegetation, 
so most of it was imported. Brown woods were commonly used, 
especially teak. Sometimes, ebony was used for very special pieces.
The use of inlays was a common technique for decoration. It consisted 

of carving decorative motifs on wood and 
then filling the space by inserting small 

pieces of different materials, usually 
ivory or pearl. This technique was 
probably learned from India.

  amps
Lamps were another important object. 

These pieces were usually made out 
of glass and bronze or brass and the 
exterior was finished with enamel or 
golden elements. The decorative motifs 
were mostly non-figurative and the 
entire surface was often covered with 
arabesques with a calligraphic text on 
the middle. Other important metalwork 
items were incense lamps, boxes, and 
vases.

   ersian Carpets
Persian carpets or rugs are among the 
most distinctive type of Persian furniture. 

Even today, they are cherished objects and 
are mentioned in the Quran as a furniture 

element of Paradise. Carpets vary in size and 
function: some are created for decoration 

while others are used for praying.
David has a bachelor›s degree in architecture, 

has done research in architecture, arts and design 
and has worked in the field for several years

in this lesson, learn about beautiful Persian furniture. Explore its history and main characteristics, including materials, techniques, and 
ornamentation. Also, discover outstanding furniture types like the Persian carpets, lattices, and more.
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